Změny datového modelu
polohopisu ZABAGED®
pro rok 2018

Praha
Březen 2018

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Popis změn
Z důvodu rozšíření pojetí dosavadního atributu správní a soudní budova o úřady státní správy byl zaveden nový
typ objektu Úřad veřejné správy – definiční bod, který vede základní informace k danému úřadu, především pak
název úřadu. Zdrojem pro naplnění je dostupná databáze na Portálu veřejné správy.
Na základě seznamu vedeného Ministerstvem zemědělství ČR došlo k vymezení typu objektu Suchá nádrž, který
vymezuje výpustě v hrázích suchých a polosuchých nádrží, retenčních nádrží a inundačních území.
Na základě úpravy číselníku typů úrovně vzdělání na straně správce dat (MŠMT ČR) byl upraven číselník pro
atribut VZDELANI_K a VZDELANI_P u objektu Škola – definiční bod (FUC26). Navíc byly zrušeny atributy ICO a
REDNAZEV.
Zároveň byl přidán atribut ID_RUIAN k objektům Škola – definiční bod (FUC26), Pošta – definiční bod (FUC34) a
Úřad veřejné správy – definiční bod (FUC32).
U objektu Silnice, dálnice (AP001) byl rozšířen číselník pro vymezení tahu (VYM_TAHY_K a VYM_TAHY_P).
Dále u vybraných objektů komunikací došlo po dohodě se správci dat k upřesnění předmětu atributu.

Přehled změn
Uveden v následujících tabulkách.

Nové typy objektů
(včetně atributů)
Typ objektu
(Kód); geometrie

Název atributu

Datový typ

Předmět atributu

Hodnota
atributu

Význam atributu

xxxxxxxx_yyy

xxxxxxxx - identifikační číslo úřadu

Datum aktualizace
datového modelu

Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Úřad veřejné správy
– definiční bod
(FUC32);
ID_URAD
bod

yyy – pořadové číslo úřadu nebo úřadovny
VARCHAR2(15)

identifikátor úřadu veřejné správy
11111111111

NAZEV

VARCHAR2(200)

název dle MV ČR

UVS_TYP_K
UVS_TYP_P

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(50)

označení úřadu dle MV ČR

STATUT_K
STATUT_P

PRAVFOR_K
PRAVFOR_P

VARCHAR2(5)
VARCHAR2(50)

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(50)

Prosinec 2017

statut úřadu

právní forma podle číselníku
právních forem registru ROS

identifikátor úřadu, který byl zjištěn v průběhu
terénního šetření

1

úřad

2

úřadovna

3

nestanoveno

US

územní samospráva

MIN

ministerstvo

UOSS

další ústřední orgán státní správy

NEDF

nedefinováno

804

kraj

811

městská část hlavního města Prahy

801

obec

325

organizační složka státu

111

městské části statutárních měst

000

nedefinováno

Kategorie: VODSTVO
Suchá nádrž
(BI044);
bod

NAZEVTOKU

VARCHAR2(60)

jméno vodního toku

NAZEV

VARCHAR2(100)

název objektu

JMENO

VARCHAR2(100)

jméno přenesené z databáze
geografických jmen (Geonames)

Prosinec 2017

Kategorie: ÚZEMNÍ JEDNOTKY VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ
Definiční bod části
obce
(SB003)

KOD_COB

NUMBER (6,0)

kód části obce evidenční

NAZEV

VARCHAR2(50)

název části obce evidenční

KOD_LAU2

NUMBER (6,0)

kód nadřazené obce

KOD_MC

NUMBER (6,0)

kód městské části dle ČSÚ

Březen 2018

Nové typy objektů
(včetně atributů)
Typ objektu
(Kód); geometrie

Název atributu

Datový typ

Předmět atributu

KOD_MO

VARCHAR2(2)

kód obvodu hlavního města Prahy

POC_OBYV

NUMBER (10,0)

počet obyvatel části obce
k poslednímu sčítání

TYP_OBCE

VARCHAR2(20)

typ obce

Hodnota
atributu

Význam atributu

Datum aktualizace
datového modelu

Nové atributy u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)

Název atributu

Datový typ

Předmět atributu

Hodnota
atributu

Význam atributu

Datum aktualizace
datového modelu

Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Škola – definiční bod
(FUC26)

ID_RUIAN

NUMBER (9,0)

identifikátor adresního bodu
v RÚIAN dle MŠMT ČR

Pošta – definiční bod
(FUC34)

ID_RUIAN

NUMBER (9,0)

identifikátor adresního bodu v
RÚIAN dle České pošty, s.p.

Úřad veřejné správy –
definiční bod
(FUC32)

ID_RUIAN

NUMBER (9,0)

Identifikátor adresního bodu
v RÚIAN dle MV ČR

KOD_ICAO
NAZEV

VARCHAR2(6)
VARCHAR2(100)

kód ICAO a název heliportu
z oficiálního seznamu podle AIP

UPRESHEL

VARCHAR2(150)

upřesnění heliportu

Březen 2018

Kategorie: KOMUNIKACE
Heliport
(GB035)

Březen 2018

Nové hodnoty atributů u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)

Název atributu

Datový typ

Předmět atributu

Hodnota
atributu

Význam atributu

Datum
aktualizace
datového modelu

Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY

Škola – definiční bod

VZDELANI_P
VZDELANI_K

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(74)

úroveň vzdělání podle číselníku
MŠMT ČR (kromě vysokých škol)

A10
A15
A16
B10
B16
C10
C16
C93
D10
D16
E10
E16

mateřská škola běžná
lesní mateřská škola
mateřská škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ
základní škola běžná
základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ
střední škola běžná
střední škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ
střední škola při zařízená pro výkon ústavníochranné výchovy
konzervatoř běžná
konzervatoř zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ
vyšší odborná škola běžná
vyšší odborná škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ

Březen 2018

Kategorie: KOMUNIKACE
Silnice, dálnice
(AP001)

VYM_TAHY_K
VYM_TAHY_P

VARCHAR2(1)
VARCHAR2(100)

vymezené tahy včetně
zpoplatnění

G

silnice pro motorová vozidla (SMV) - zpoplatnění
výkonové (systémem elektronického mýta)

Q

předběžně vložený tah, který není pojížděn

S

předběžně zrušený tah, který je pojížděn (ostatní)

U

dálnice - zpoplatnění pouze časové

1

N předběžně správním úřadem zařazená SMV
nezpoplatněná

2

N předběžně správním úřadem zařazená SMV zpoplatnění výkonové (systémem elektronického
mýta)

3

N předběžně správním úřadem zařazená silnice 1.
tř. - zpoplatnění výkonové (systémem
elektronického mýta)

4

N předběžně správním úřadem zařazená dálnice zpoplatnění časové i výkonové (systémem
elektronického mýta)

5

N předběžně správním úřadem zařazená dálnice
nezpoplatněná

6

N předběžně správním úřadem zařazená dálnice zpoplatnění pouze výkonové (systémem
elektronického mýta)

7

N předběžně správním úřadem zařazená dálnice zpoplatnění časové

Březen 2018

Most
(AQ040)

Podjezd
(AQ041, AQ41P)

PREMOST_K
PREMOST_P

PREVED_K
PREVED_P

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(50)

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(50)

předmět přemostění

C
G
H
T
U

vodoteč+biokoridor
vodoteč+místní komunikace
vodoteč+železnice+silnice
tramvajová trať
tramvajová trať+silnice

předmět převedení

C
G
H
T
U

vodoteč+biokoridor
vodoteč+místní komunikace
vodoteč+železnice+silnice
tramvajová trať
tramvajová trať+silnice

Zrušené atributy u dosavadních typů objektů
Typ objektu (Kód)

Název atributu

Datový typ

Předmět atributu

Hodnota
atributu

Význam atributu

Datum aktualizace
datového modelu

Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Škola – definiční bod
(FUC26)

ICO

VARCHAR2(8)

identifikační číslo organizace –
provozovatele školy/zařízení

REDNAZEV

VARCHAR2(255)

název právnické osoby

Březen 2018

