„Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice II“ – část I Pasport kanalizace, hrobových míst a
vinných sklepů.“

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Pasport hrobových míst, Vrbice 2020
Objednávka č.: OB-M-0890/2020

Obec Vrbice, Vrbice 89, 691 09 Vrbice

V Otrokovicích dne 14.12.2020

1. Souhrnné údaje:
Název zakázky:
Typ zakázky:
Číslo zakázky:
Datum:
Objednal:
Kraj:
Katastrální území:
Rozsah prací:
Souřadnicový systém:
Výškový systém:
Použité přístroje:

Pasport hrobových míst, Vrbice 2020
Pasport majetku
OB-M-0890/2020
14.12.2020
Obec Vrbice
Jihomoravský
Vrbice u Velkých Pavlovic [785962]
Hřbitov Vrbice
S-JTSK
BpV
Dron, GNSS, fotoaparát

2. Použité podklady
∙
původní plán hřbitova, původní evidence hrobů, evidence zemřelých
∙
ortofoto, katastrální mapa
3. Úvod
Předmětem díla je tvorba a dodávka pasportu hrobových míst hřbitova v obci Vrbice.
Pasport hřbitova je důležitou součástí evidence související s provozováním pohřebiště vedené podle právního
předpisu 193/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
4. Zpracování pasportu hřbitova
∙
převzetí stávající evidence pohřebiště
∙
zaměření hřbitovů metodou leteckého snímkování a fotodokumentace jednotlivých hrobových míst
∙
digitalizace stávající evidence do datového modelu
∙
zpracování dokumentace jednotlivých hrobových míst a propojení popisných, polohopisných a obrazových dat
∙
export tabulkových výstupů a plánu pohřebišť
5. Aktuální stav
Areál hřbitova v obci Vrbice se rozprostírá na ploše 1 987 m2 s celkovým počtem 260 hrobových míst. Smlouvy o
pronájmu jsou evidovány u 198 hrobových míst. Pronájmy hrobových míst jsou běžně placeny na období 10 let. Výše
nájemného se odvíjí dle typu a podtypu hrobového místa.
6. Souhrn pasportizace
1 987 m2
260
198
0
59
3
788
198

Hřbitov Vrbice
hrobová místa celkem
hrobová místa obsazená
hrobová místa volná
hrobová místa neurčená
hrobová místa zrušená
pohřbení
nájemní smlouvy
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7. Obsah výsledného elaborátu
∙
∙
∙
∙
∙

technická zpráva
plán Hřbitov Vrbice, měřítko 1:250, formát A3
tabulková sestava: hrobová místa a pohřbení, formát A4
tabulková sestava: nájemní smlouvy, formát A4
datový nosič: DVD-ROM
nosič
DVD-ROM

složka
Data

složka nebo soubor
hr_hrobove_misto_gs_pol.shp
kat_parcela_ruian_gs_pol.shp
polohopis_lin.shp
polohopis_pol.shp
sa_budova_gs_pol.shp
sa_funkcni_plocha_gs_lin.shp
sa_funkcni_plocha_gs_pol.shp

Dokumentace

01_TZ_Vrbice.pdf
02_Prehled_hrobova_mista.pdf
03_Prehled_najemci.pdf
04_Hrbitovni_kniha.pdf
05_Nesoulady_vymer.pdf

Fotodokumentace
Mapy

Fotografie ve formátu JPG
Plan_hrbitova_A3.pdf

