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Datová sada: Místa pro měření rychlostí městskou policií

Datová sada: Místa pro měření rychlostí
městskou policií
Místa určená k měření rychlosti vozidel strážníky městské/obecní policie.

Datová schémata
Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a
upravit dle vlastních potřeb.
Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)
Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu
id
cast_obce
ulice
typ_mereni

Datový typ
atributu
Řetězec
Řetězec
Řetězec
Řetězec

umisteni_system Řetězec
umisteni_lat
umisteni_lon

Desetinné číslo
Desetinné číslo

umisteni_geobody Řetězec
doplkove_info

Řetězec

Popis atributu
Jednoznačné ID místa měření v rámci datové sady.
Část obce, ve které měření probíhá.
Ulice měření.
Typ měření - bodové, úsekové.
Geolokace místa měření. Souřadnicový systém podle
registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro
S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
Geolokace místa měření. Zeměpisná šířka.
Geolokace místa měření. Zeměpisná délka.
Geolokace místa měření. Zápis geometrie podle standardu
WKT.
Doplňující informace k místu měření.

Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do
vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady
Metadata datové sady
Povinný
atribut

Název atributu

Otevřená data - https://opendata.gov.cz/

Hodnota atributu
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Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Místa pro měření rychlostí městskou
policií
Místa určená k měření rychlosti
Popis datové sady
vozidel strážníky městské/obecní
policie.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
čtvrtletně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN NA
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN NA
Klíčová slova
rychlost, řidič, měřit
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
Klasiﬁkace dle EUROVOC
7944, 7381
Dotčené časové období od
NA
Dotčené časové období do
NA
Název datové sady

Metadata distribuce datové sady
Metadata distribuce
Povinný atribut Název atributu
Hodnota atributu
Ano
Odkaz na datový zdroj
NA
Ano
Formát dat (MIME type)
text/csv
Ano
Odkaz na podmínky použití
NA
Ne
Odkaz na strojem čitelné schéma
NA
Ne
Typ souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schéma text/csv
Ne
Název datového zdroje
NA
Ne
Platnost od
NA
Ne
Platnost do
NA
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