Popis struktury datových souborů Územního plánu MERKLÍN
1. Obecně o datech
Data jsou poskytována v těchto formátech:
− DGN (Microstation V7, V8) – výkresové soubory
− DOC MS Word 2003 – textové soubory
− XLS MS Excel 2003 – tabulkové soubory
− PDF
– výkresové, textové, tabulkové soubory
− EPS postskript
– výkresové soubory
Veškerá prezentační data si lze prohlédnout a vytisknout ve formátu PDF, PS.

Organizace dokumentace – návrh a odůvodnění
Územní plán - návrh
1.1 Textová část
1.2 Výkres základního členění území

1: 5 000

1.3 Hlavní výkres

1: 5 000

1.4 Hlavní výkres dopravní
a technické infrastruktury

1: 5 000

1.5 Výkres veřejně prospěšných staveb
a veřejně prospěšných opatření

1: 5 000

Odůvodnění návrhu územního plánu
2.1 Textová část
2.2 Koordinační výkres

1: 5 000

2.3 Výkres širších vztahů

1: 50 000

2.4 Výkres předpokládaných záborů
půdního fondu

1: 5 000
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2. Adresářová struktura

3. Než začnete
Zde jsou obsaženy základní informace o datech na CD-ROM a o doporučeném způsobu
práce s nimi .
4. Textová část
Zde jsou obsaženy textové a tabulkové části dokumentace příslušného stupně územního
plánu ve formátu DOC, XLS (lze editovat) a PDF (jen pro čtení).
5. Grafická část
Adresář DGN obsahuje všechny zdrojové výkresy územního plánu ve formátu DGN
(Microstation) rozdělených dle uloženého formátu (V7, V8). Podrobnější informace
(vrstva = hladina, název referenčního výkresu......) o prvcích obsažených v referenčních
výkresech lze získat pomocí nástrojů SW Bentley view .
Zpracovatel výkresové dokumentace negarantuje identickou grafickou podobu (typy čar,
fonty, barvy....) předávaných digitálních výkresových souborů DGN na jiném než
zpracovatelovo zařízení.
Adresář PDF obsahuje všechny tiskové - finální výkresy územního plánu ve formátu
PDF.
Adresář EPS obsahuje všechny tiskové - finální výkresy územního plánu ve formátu
EPS.
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6. Software
Veškerý SW obsažený v tomto adresáři je možné používat bezplatně v souladu
s licenčními podmínkami výrobce SW. SW slouží k prohlížení dodaných digitálních
souborů.
Adresář Acrobat obsahuje instalační soubor SW Acrobat Reader české verze 6.02. je
možné prohlížet soubory ve formátu PDF.
Adresář Bentley view obsahuje instalační soubory SW Bentley view. Tímto SW je
možné prohlížet soubory ve formátu DGN. Práce s tímto SW vyžaduje základní
uživatelské znalosti CAD Microstation.
Adresář Msoffice obsahuje instalační soubory SW Word Viewer 97 (wd97vwr32.exe) a
Excel Viewer 97 (xlViewer.exe). Tento SW umožní prohlížet soubory ve formátu DOC
a XLS i uživatelům, kteří nemají SW MS Word, MS Excel.

09.2010

Ing. Michal Schafer
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