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Použitelné datové zdroje:
databáze územně analytických podkladů modelového území

Úkoly:
1) Seznamte se s legislativním rámcem, který stanovuje ORP povinnost shromažďovat územně analytické
podklady a dále s konceptuálním datovým modelem, doporučeným Ministerstvem pro místní rozvoj pro
popis ÚAP.
2) Proveďte hodnocení logického datového modelu ÚAP (viz dop. zdroje informací), který je
implementován v informačním systému používaném na MěÚ Vítkov. V návaznosti na toto hodnocení
navrhněte případné úpravy logického modelu.
3) Proveďte hodnocení fyzického datového modelu a hodnocení funkčnosti programové aplikace, které jsou
součástí systému využívaného v současnosti pro pořizování, správu, aktualizaci a vyhodnocování územně
analytických podkladů v podmínkách MěÚ Vítkov. Při hodnocení  vezměte zejména v úvahu, zda systém
odpovídá požadavků platné legislativy a potřebám uživatelů.
4) S ohledem na výsledky hodnocení navrhněte potřebné úpravy systému využívaného v současnosti pro
pořizování, správu, aktualizaci a vyhodnocování územně analytických podkladů.
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