(P6) zlepšení procesů a dat
veřejné správy, zlepšení
komunikace a spolupráce VS

(P7) zamezení chyb vzniklých při
práci s daty

(P8) snížení počtu dotazů dle
zák. č. 106/1999 Sb.

(P9) pořádek ve vlastních
datech

(P10) zvýšení hodnoty dat

(R1) Zveřejnění dat v rozporu se
zákonem

(R5) Dezinterpretace dat

(R6) Absence konzumentů dat

(R7) Překrývání dat

CSV, GPS lokace,
pravidelně
HTML, webcam

realtime

2

2

1

1

2

2

0

1

2

1

2

3

1

1

2

2

2

XML. GPS lokace pravidelně

v reálném čase

2

2

3

2

0

2

0

1

1

1

2

3

3

2

2

2

1

Datový formát

Pravidelnost

Periodicita
publikace

Plánovaný
termín
publikace

(R2) Riziko porušení ochrany
obchodního tajemství
(R3) Riziko porušení ochrany
osobních údajů a dobrého
jména
(R4) Zveřejnění nevhodných dat
či informací

(P5) zlepšení vnímání veřejné
správy veřejností

Aktuální poloha vozidel technické
služby a zimní údržby

(P4) podpora opětovného
použití dat

3

(P3) zlepšení služeb veřejné
správy / zlepšení kvality života

Odbor dopravních
agend

(P2) podpora ekonomického
růstu

Aktuální opravy, rekonstrukce,
uzavírky ulic

Kurátor dat

(P1) posílení transparentnosti

Aktuální opravy,
rekonstrukce, uzavírky
ulic
Aktuální poloha vozidel
technické služby a zimní
údržby

Popis datové sady

Stupeň otevřenosti

Název datové sady

Bezbarierové přístupy
objektů

Informace o bezbariérovém přístupu
do objektů a způsobu zpřístupnění pro
zdravotně postižené.

3

PDF,CSV, HTML

pravidelně

měsíčně

2

0

3

1

3

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Cestovní náklady‐
zahraničí

Rozpis cestovních nákladů souvisejících
se zahraniční služební cestou.

3

CSV

pravidelně

ročně

3

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

Čestní občané

Seznam čestných občanů města,
profese vítěze, rok udělení ceny,
oblasti působení a důvod udělení ceny

3

CSV

pravidelně

při změně /
ročně

1

0

1

1

0

0

1

0

1

2

1

3

1

1

3

1

3

PDF,CSV, HTML

pravidelně

při změně /
ročně

0

0

2

1

1

0

0

1

1

1

1

0

2

1

0

2

0

3

CSV, GPS lokace,
pravidelně
PDF

při změně

1

2

3

2

3

3

3

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Dobrovolní hasiči

Dopravní značení
Harmonogram
blokových čištění ulic
Harmonogram
výkopových prací
Hluková mapa
Katalog knihovny
Koordinátoři prevence
kriminality
Kulturní objekty
Místa pro měření
rychlostí městskou
policií

Informace o sborech dobrovolných
hasičů a o jednotkách sboru
dobrovolných hasičů (kontakty,
lokality, zbrojnice).
Seznam a rozmístění dopravního
značení
Seznam ulic s uvedenými termíny
plánovaných blokových čištění ulic
Seznam výkopových prací včetně
časového harmonogramu
Hluková mapa dané lokality (města,
části města, území)
Katalog knih, kronik a publikací
knihoven OVM
Koordinátoři a pověřené osoby v
oblasti prevence kriminality
Muzea, divadla, kina, galérie a jiné
kulturní objekty, otevírací hodiny,
vstupné a poplatky
Místa určená k měření rychlosti vozidel
strážníky městské/obecní policie.

Informace o odtažených vozidlech z
důvodů špatného parkování nebo
Odtažená vozidla
blokového čištění ulic.
Parkovací místa a zóny placeného stání
Parkovací místa a zóny
včetně informací související s jejich
placeného stání
využíváním.
Publikace přesných informací o
Parky ‐ dřeviny
stromové výsadbě v parcích a jejich
způsobech údržby.

Odbor dopravy

Parky ‐ rostliny
Plán kontrolní činnosti

Publikace přesných informací o
rostlinné výsadbě v parcích, o druhu,
počtu květin, apod.
Plán kontrolních akcí a zaměření
kontrol

Plánované odstávky a
neplánované odstávky
(havárie) vody, plynu,
elektřiny, internetu

Seznamy planovaných a
neplánovaných odstávek vody, plynu,
elektřiny

Podněty a dotazy

Seznam přijatých podnětů a dotazů

Pohledávky (za
nezaplacené hroby)

Pořádané akce

Seznam pohledávek (za nezaplacená
hrobová místa) ‐ upozornění na
skončení sjednané doby nájmu
hrobových míst dle zákona o
pohřebnictví
Akce (semináře, konference, jarmarky
apod.) organizované či související s
OVM.

Poskytované dotace a
Seznam poskytnutých dotací (přiznané,
granty za
čerpané, míra a čas čerpání, využití,
instituci/město/obec/kr
spoluúčast, poskytovatel, podmínky).
aj
Prezenční listina ze zasedání shrnující
Prezenční listina
přítomnost na konkrétním zasedání a
zasedání
případné omluvy.
Program zasedání a
Program zasedání a zápisy ze zasedání
zápisy ze zasedaní
orgánů (například zastupitelstva
orgánů
obce/města/kraje).
nemovitosti a majetek k pronájmu,
Pronajatý/vlastněný/sp
pronajatý majetek, ceny, způsob určení
ravovaný majetek, který
ceny, zájemci, nájemci, čas a trvání
není v CRABU
pronájmu (bytové i nebytové)
Předpisy
Přestupky
Přijatá opatření

Přípojení k internetu
Registrovaná zvířata
(psi, kočky,...)

Vnitřní předpisy a vydané vyhlášky
Informace o drobných přestupcích
(drobná kriminalita) v oblasti.
Seznam *opatření* (vydaných zákazů,
provedených zajištění a podobných
opatření)
Seznam wifi hotspotů, jejich umístění s
možností připojení vč. pravidel a
podmínek použití.
Seznam registrovaných zvířat v obci
(psi, kočky,...)

(R7) Překrývání dat

(R6) Absence konzumentů dat

(R5) Dezinterpretace dat

(R2) Riziko porušení ochrany
obchodního tajemství
(R3) Riziko porušení ochrany
osobních údajů a dobrého
jména
(R4) Zveřejnění nevhodných dat
či informací

(R1) Zveřejnění dat v rozporu se
zákonem

(P10) zvýšení hodnoty dat

(P9) pořádek ve vlastních
datech

(P8) snížení počtu dotazů dle
zák. č. 106/1999 Sb.

(P7) zamezení chyb vzniklých při
práci s daty

(P6) zlepšení procesů a dat
veřejné správy, zlepšení
komunikace a spolupráce VS

Plánovaný
termín
publikace

(P5) zlepšení vnímání veřejné
správy veřejností

Periodicita
publikace

(P4) podpora opětovného
použití dat

Pravidelnost

(P3) zlepšení služeb veřejné
správy / zlepšení kvality života

Datový formát

(P2) podpora ekonomického
růstu

Kurátor dat

(P1) posílení transparentnosti

Popis datové sady

Stupeň otevřenosti

Název datové sady

Rozpočet

Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený
rozpočet, aktuální plnění (skutečnost)

Řády pohřebišť

Řády veřejných pohřebišť

Sankce a pokuty

Seznam pravomocných pokut
uložených *organizace* od *datum*

Sběrná místa a umístění kontejnerů
pro ukládání tříděného,
Sběrná místa pro odpad
velkoobjemového, nebezpečného
a umístění kontejnerů
odpadu (vjyma směsného odpadu),
provozní doba, kontakty, umístění.
Seznam brownfieldů
Seznam brownfieldů

Seznam členů orgánů

Obsahuje jmenný seznam členů orgánů
organizace (například seznamy
zastupitelstev, seznamy správních rad,
apod.) včetně jejich přiřazení do
komisí.

Seznam knihoven

Seznam informací o knihovnách a jejich
adres, kontaktů, poskytovaných služeb.

Seznam mateřských
škol
Seznam nalezených
zvířat a zvířat k adopci
Seznam památných
stromů

Seznam informací o mateřských
školách včetně adresy, kapacity,
aktuální stavu naplnění, nabízených
kroužků
Seznamy nalezených zvířat (psů,
koček,...), seznam zvířat k adopci
Seznam památných stromů na území
obce, města a kraje

Seznam poradních
orgánů organizace

Seznam poradních orgánů,
poradenských společností a poradců
vykonávající činnost pro ministerstva,
centrální orgány, kraje a OVM

Seznam příspěvkových
organizací

Seznam příspěvkových organizací jejíž
majoritním vlastníkem je ministerstvo,
kraj, město, městská část nebo obec

Seznam služeben
integrovaného
zachraného systému
Seznam společností s
majetkovou účastí

Seznam služeben integrovaného
zachraného systému včetě oblasti
jejich působnosti.
Seznam obchodních společností s
majetkovou účastí *organizace*
Seznam výlepových míst včetně lokace
Seznam výlepových míst
a ceny

(R7) Překrývání dat

(R6) Absence konzumentů dat

(R5) Dezinterpretace dat

(R2) Riziko porušení ochrany
obchodního tajemství
(R3) Riziko porušení ochrany
osobních údajů a dobrého
jména
(R4) Zveřejnění nevhodných dat
či informací

(R1) Zveřejnění dat v rozporu se
zákonem

(P10) zvýšení hodnoty dat

(P9) pořádek ve vlastních
datech

(P8) snížení počtu dotazů dle
zák. č. 106/1999 Sb.

(P7) zamezení chyb vzniklých při
práci s daty

(P6) zlepšení procesů a dat
veřejné správy, zlepšení
komunikace a spolupráce VS

Plánovaný
termín
publikace

(P5) zlepšení vnímání veřejné
správy veřejností

Periodicita
publikace

(P4) podpora opětovného
použití dat

Pravidelnost

(P3) zlepšení služeb veřejné
správy / zlepšení kvality života

Datový formát

(P2) podpora ekonomického
růstu

Kurátor dat

(P1) posílení transparentnosti

Popis datové sady

Stupeň otevřenosti

Název datové sady

Seznam informací o zakládních školach
Seznam základních škol včetně zaměření, adres, počty
studentů atd.
Seznam záměrů instituce prodat,
Seznam záměrů
směnit nebo darovat nemovitý
nakládání s nemovitým
majetek, pronajmout jej nebo
majetkem
poskytnout jako výpůjčku.
Sportoviště

Koupaliště, bazény, sportoviště, hřiště,
otevírací hodiny, vstupné a poplatky

Správa hrobových míst

Evidence pohřebišť včetně vnitřního
členění

Správní poplatky
(předepisované)

Seznam předepisovaných poplatků,
které organizace vybírá, včetně částek

Stavy zvěře (v honitbách) podle druhů
(počty odstřelů, ...)
Seznam stavebních akcí, průběh prací ‐
Stavební akce,
drobné akce obce, města, městské
rekonstrukce
části, kraje
Souhrn stížností na činnost pracovníků
Stížnosti
*organizace*
Strategické a rozvojové
Strategické dokumenty dokumenty/programy pro řízení a
rozvoj
Svatostánky zahrnují kostely,
synagogy, mešity, chrámy, modlitebny,
Svatostánky
svatyně, svatá místa, ať oficiální či
nikoli
Telefonní seznam
Seznam telefonních kontaktů
organizace
zaměstnanců OVM
Turistické cíle, památky, hrady, zámky,
Turistické cíle
zájmové body, otevírací hodiny,
vstupné a poplatky
Umístění zastávek
Seznam zastávek s jejich názvy a
hromadné dopravy
umístěním.
Stav fauny

Úřední deska

Seznam všech oznámení na úřední
desce (informace o platnosti, obsahu a
odkazy na konkrétní dokumenty)

Výjezdy dobrovolných
hasičů

Usnesení z jednání orgánů (například
zasedání zastupitelstva, Rady města, či
Rady kraje).
Seznam vydaných rozhodnutí s
odkazem na plné znění
Informace o výjezdech a zásazích
dobrovolných hasičů.

Vypsané zakázky

Seznam vypsaných veřejných zakázek.

Usnesení z jednání
orgánů
Vydaná rozhodnutí

(R7) Překrývání dat

(R6) Absence konzumentů dat

(R5) Dezinterpretace dat

(R2) Riziko porušení ochrany
obchodního tajemství
(R3) Riziko porušení ochrany
osobních údajů a dobrého
jména
(R4) Zveřejnění nevhodných dat
či informací

(R1) Zveřejnění dat v rozporu se
zákonem

(P10) zvýšení hodnoty dat

(P9) pořádek ve vlastních
datech

(P8) snížení počtu dotazů dle
zák. č. 106/1999 Sb.

(P7) zamezení chyb vzniklých při
práci s daty

(P6) zlepšení procesů a dat
veřejné správy, zlepšení
komunikace a spolupráce VS

Plánovaný
termín
publikace

(P5) zlepšení vnímání veřejné
správy veřejností

Periodicita
publikace

(P4) podpora opětovného
použití dat

Pravidelnost

(P3) zlepšení služeb veřejné
správy / zlepšení kvality života

Datový formát

(P2) podpora ekonomického
růstu

Kurátor dat

(P1) posílení transparentnosti

Popis datové sady

Stupeň otevřenosti

Název datové sady

Název datové sady

Zablokovaná vozidla
Informace o zablokování vozidel
prostřednictvím nasazení botiček z
důvodů špatného parkování nebo
blokového čištění ulic.

Záchodky
Veřejně přístupné záchodky

Záchranné stanice pro
zvířata

Seznam zvířecích útulků a záchranných
stanic v oblasti
Seznam lékařských pohotovostí, typů
ordinací, nemocnic, léčeben,
včetně pohotovostních kontaktů,
umístění zařízení, kontaktů, otevírací
doby.

Zdravotnická zařízení
Popis datové sady

Zimní údržba
Informace o servisních firmách
provádějící zimní údržbu v jednotlivých
částech města,obce a kraje

Znečišťovatelé
Podniky, průmyslové podniky,
znečištění

Stupeň otevřenosti

Kurátor dat
Datový formát
Pravidelnost
Periodicita
publikace
(R7) Překrývání dat

(R6) Absence konzumentů dat

(R5) Dezinterpretace dat

(R2) Riziko porušení ochrany
obchodního tajemství
(R3) Riziko porušení ochrany
osobních údajů a dobrého
jména
(R4) Zveřejnění nevhodných dat
či informací

(R1) Zveřejnění dat v rozporu se
zákonem

(P10) zvýšení hodnoty dat

(P9) pořádek ve vlastních
datech

(P8) snížení počtu dotazů dle
zák. č. 106/1999 Sb.

(P7) zamezení chyb vzniklých při
práci s daty

(P6) zlepšení procesů a dat
veřejné správy, zlepšení
komunikace a spolupráce VS

(P5) zlepšení vnímání veřejné
správy veřejností

(P4) podpora opětovného
použití dat

(P3) zlepšení služeb veřejné
správy / zlepšení kvality života

(P2) podpora ekonomického
růstu

(P1) posílení transparentnosti

Plánovaný
termín
publikace

