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Souhrn problematiky

Cílem webového portálu  je  zpřístupnění  dat  o  veřejné správě pomocí  map  široké  skupině  uživatelů.
Ministerstvo vnitra každý rok zveřejňuje velké množství zajímavých dat o české veřejné správě. Ta jsou však často
publikována na různých místech, v různých formátech a v různých obdobích roku. Mapový portál některá tato data
prezentuje formou mapových aplikací, dává jim prostorový kontext a poskytuje zájemcům o data veřejné
správy možnost zjistit relevantní informace způsobem, který je uživatelsky přívětivý, moderní, spolehlivý a
prakticky použitelný.

Použitá data se týkají veřejné správy na území Česka, jejího prostorového rozložení a její kvalitativní i kvantitativní
charak-teristiky. Mezi zobrazované jevy patří rozmístění úřadů v území, demografie, data o počtu vydaných dokladů,
výše fi-nančního příspěvku na přenesenou působnost, současné kompletní administrativní členění a další.

Co vše lze na portálu najít:

MAPOVÉ  APLIKACE  -  Aplikace  představují  interaktivní  nástroj  vizualizace  dat.  Přinášejí  informace  o
základních oblastech veřejné správy. Pomocí map, interaktivních grafů a tabulek lze vyčíst základní údaje o
obyvatelstvu, příspěvku na výkon státní správy a vydávání dokladů.
KAM NA ÚŘAD - Aplikace zjednodušuje občanům orientaci v síti úřadů veřejné správy. Nyní může každý
občan rychle zjistit, kde má vyřídit své úřední záležitosti.
TEMATICKÉ MAPY - Aplikace s jednoduchým intuitivním ovládáním, které zobrazují základní informace o
výkonu  správních  činností  vykonávaných  obcemi  v  přenesené  působnosti.  Údaje  jsou  rozděleny  do
tematických okruhů dle jednotlivých agend.
ČLENĚNÍ STÁTU - Mapová aplikace zobrazuje správní obvody administrativního členění státu – obce I., II. a III.
typu, okresy a kraje.
STORY MAPS - Mapy s příběhem (tzv. Story Maps) jsou moderním způsobem vizualizace kombinující textový
dokument s mapovými aplikacemi. Za pomoci tohoto interaktivního nástroje můžete jednoduše vizualizovat
téma a k mapám podat vysvětlující informace.
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