HACKATHON VEŘEJNÉ SPRÁVY 2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) – resortní instituce MŽP

Nabízené sady otevřených dat jsou registrované v NKOD přes MŽP opendata portál https://opendata.mzp.cz/organization/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr  jsou dostupné a prezentované v prostředí ArcGIS Open Data na adrese  
https://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/  umožňující stažení v mnoha formátech, ale WGS84.
Prakticky jsou primárně rovněž otevřeně poskytované mapovým serverem přes Esri REST rozhraní http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services (S-JTSK).

Poskytování otevřených dat AOPK ČR popisuje  (https://data.nature.cz) – data v souřadnicovém systému S-JSTSK (SHP).
Poskytování otevřených harmonizovaných dat INSPIRE AOPK ČR (http://gis.nature.cz/inspire) – harmonizované sady INSPIRE – formát GML

Vybrané Esri RESTslužby z  (https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ ) služby pro Hackathon
	ChranUzemi
	Chráněná území v ČR 
	MezinarodOchrana
	Mezinárodní ochrana přírody na území ČR 
	Natura2000
	NATURA 2000 
	PamStrom
	Památné stromy 
	Pracoviste
	Územní obvody a sídla pracovišť AOPK ČR 
	PrirBiotopHabitat
	Přírodní biotopy a habitaty 


Vybraná REST API pro Hackathon 
 Maloplošná zvláště chráněná území(MZCHU)


f=html, xml, json, pjson
 Velkoplošná zvláště chráněná území(VZCHU)
f=html, xml, json, pjson
 AOPK ČR - orgány ochrany přírody(OOP)
f=html, xml, json, pjson
 Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000(EVL)
f=html, xml, json, pjson
 Mokřady(Wetlands)
f=html, xml, json, pjson



Nabízené téma pro Hackathon: 
Obecný prostorový dotaz parcelou (geometrií) vyhledanou v základním registru RUIAN - http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/RUIAN (Esri REST) na základě (Katastr, č.parcely, podlomení, typ parcely) vůči otevřeným vrstvám vymezení chráněných území a působnosti orgánu ochrany přírody (https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ ) . 

Cíl: Zjištění životních situací v konfliktu s ochranou přírody při nakládání s parcelou  - identifikace úlev od daňové povinnosti, identifikace předkupního práva, identifikace příslušného orgánu ochrany přírody a limity ve využívání nemovitosti.
Výstup: HTML report prostorového překryvu, případně PDF report – viz výstup z AOPK SilverLight aplikace
Řešení: JavaScript single page,
Řeší:  Náhrada AOPK SilverLight aplikace identifikace parcel v chráněných územích. Využití dat základního registru pro řešení životních situací v ochraně přírody.
Uživatel: státní správa, občan.




Jan Zárybnický
Pracuje na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR na pozici ředitele odboru Informačního systému ochrany přírody (ISOP).  Podílel se na návrhu evropsky významných lokalit ČR a na procesní a analytické činnosti při tvorbě jednotné geografické vrstvy a databáze biotopů České republiky. Je autorem Nálezové databáze ochrany přírody a mobilní platformy BioLog pro sběr biologických pozorování v ČR. Spolupracuje na návrzích a vývoji webových nástrojů pro správu a prezentaci dat v ochraně přírody.  Koordinuje tvorbu jednotné architektury informačních služeb ochrany přírody a harmonizaci poskytování dat. Metodicky vede správu a administraci vymezení chráněných území evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody. 
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