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Datová sada: Seznam záměrů nakládání s nemovitým majetkem

Datová sada: Seznam záměrů nakládání s
nemovitým majetkem
Seznam záměrů orgánu veřejné správy prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout
jej nebo poskytnout jako výpůjčku.

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 JSON
Dokumentace datového schématu pro formát JSON

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

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

Ano

Název datové sady

Ano

Popis datové sady

Ano
Ano

Poskytovatel dat
Periodicita aktualizace
Související geograﬁcké území - Typ dle
RÚIAN
Související geograﬁcké území - Kód dle
RÚIAN

Ano
Ano
Ne

Klíčová slova

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

Hodnota atributu
Seznam záměrů nakládání s nemovitým
majetkem
Seznam záměrů orgánu veřejné správy
prodat, směnit nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej nebo poskytnout
jako výpůjčku.
NA
NA
NA
NA
nemovitost, byt, dům, provozovna, garáž,
nebytový prostor, prodej, pronájem, dar,
směna, záměr

Last
update:
datova-sada:seznam-zameru-nakladani-s-nemovitym-majetkem https://opendata.gov.cz/datova-sada:seznam-zameru-nakladani-s-nemovitym-majetkem
2016/03/09
00:00

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Jméno kurátora
Email kurátora
Odkaz na dokumentaci datové sady
Klasiﬁkace dle EUROVOC
Dotčené časové období od
Dotčené časové období do

NA
NA
NA
NA
NA
NA

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