data chráněných přírodních oblastí Agentury ochrany přírody a krajiny, aktualizace 1x
ročně

AOPK

DMR4G

DMR

DMR5G
open data Institutu plánování a rozvoje města Prahy, technická mapa Prahy, ortofoto,
ÚP ...

IPR Praha

aktuální VFK

ISKN

archiv VFK

správci Teisler, Pik l, Chum
správce Teisler

dřívější evidence

LPIS

data dílů půdních bloků z MZe exportovaná z LPIS v kvartálním cyklu

centrální data misys aktualizovaná v měsíčním cyklu a kopírovaná na pobočkové
servery po příslušných částech dle působnosti pobočky

misys

archiv SPI od vzniku ISKN 2001 v kvartálním cyklu

misys_archiv
MŽp

pozemky USES NR a R 2016

parcely, které jsou dotčeny regionálním či nadregionálním ÚSES, tzv. "rezerva 3%"

ORTOFOTO
ostatní

2013_lesy_KV_Gekon

Projekty PRV *

Úložiště GIS dat /mapy
(disk Q, na ústředí M)

PRV *

RO SZIF *

vektory lesů v Karlovarském kraji určené dle Ortofoto 2013

správce Adamčík , Polank ová
správce Adamčík , Polank ová
Nároky a návrhy
PSZ

_PDF *

PÚ (pozemkové úpravy)

archiv digitálních dat sebraných v roce 2015
správce Soudk ová

sdílné úložiště určené pro nahrávání finálních dat PÚ ve formátu VFP
VFP *
správce Drápal

Stahování dat z úložiště je monitorováno!
pulec

* složky označené hvězdičkou slouží jako sdílené
uložiště pro Pobočky SPÚ (mají právo zápisu)

sdílené úložiště dat regionálních dokumentačních komisí (RDK)

RDK *

lze připojit z Údržby jako disk Q,
! po skončení práce disk odpojte, jinak bude zpomalovat Váš
počítač i disk samotný..!

geografická data serveru "Pulec" pro vodohospodáře (po ZVHS)

správci Šmahelová, Filip a tajemníci RDK

správní hranice
studie odtokových poměrů *

sdílené úložiště pro nahrávání zpracovaných studií

evidence územně analytických podkladů poskytovaných dle žádostí ORP podle
stavebního zákona, zejména pak BPEJ a vodohospodářské stavby

UAP
UHUL

správci Sek anina, Kobylk a, Müller
honitby

videa z RPAS ("drona"), budou provázány s eknihovnou pozemkových úprav, prozatím
nedostupné

VIDEA

správci Drápal, Müller
polohopis

ZABAGED
Základní mapy

výškopis - vrstevnice
topografické mapy ČR v měřítku 1 : 10 000

