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1. Souhrnné údaje
Název zakázky:
Typ zakázky:

Pasport hřbitova, Bystřec 2019

Číslo zakázky:
Datum:

OB-0511/2019
17. 2. 2020

Objednal:

Obec Bystřec

Kraj:

Pardubický

Rozsah prací:

Hřbitov Bystřec

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Pasport majetku

2. Použité podklady
•
•
•
•

Katastrální mapa
Původní mapa hřbitova
Smlouvy a hřbitovní knihy
Ortofoto

3. Postup zpracování
3.1.
Úvod
Pasport hřbitova je důležitou součástí evidence související s provozováním pohřebiště
vedené podle zákona o pohřebnictví (256/2001). Předmětem díla je tvorba a dodávka
pasportu hřbitova pro obec Bystřec.
3.2.
Použitý software
Při zpracování předmětu díla byl použit software:

3.3.

a)

Geoslam,

b)

ArcGIS,

c)

kancelářský balík Microsoft Office.

Předmět díla byl koncipován do šesti etap:
1)
přípravné práce v kanceláři,
2)

terénní průzkum, zaměření hřbitova pomocí laserového skeneru,

3)

zpracování zaměření hřbitova,

4)

naplnění datové základny pasportu hřbitova,

5)

analýza současného stavu hřbitova a smluv,
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6)

kontrola, tiskové výstupy a dodávka dat.

4. Současný stav hřbitova
Areál hřbitova v obci Bystřec se rozprostírá na ploše 3337 m2 s celkovým počtem 272
hrobových míst. Hřbitov je ohraničen zdí se čtyřmi vstupními branami. Zdroj vody a místo
určené pro odkládání odpadu je umístěno v jihovýchodní části hřbitova, odpad lze také odnést
do kontejneru umístěného na jižní straně hřbitova za hřbitovní zdí. K dispozici je informační
tabule na jižní straně hřbitova a toalety na straně severní.

5. Plán investičních potřeb
V budoucnosti doporučujeme dokončit rekonstrukci střechy kostela, která je již z části
opravená. Dále navrhujeme rekonstrukci hřbitovní zdi, především na jižní straně hřbitova, která
je poničená a rozpadá se. Současně s rekonstrukcí hřbitovní zdi doporučujeme opravit i přilehlé
vstupní brány. V areálu se nacházejí chodníky z dlažebních kostek, které jsou v dobrém stavu.
Avšak ke kontejneru za hřbitovní zdí vede chodník z plochých čtvercových dlaždic, které
doporučujeme nahradit dlažebními kostkami. Pro zlepšení světelných podmínek především
v zimních měsících doporučujeme hřbitov osadit sadovým osvětlením.

6. Výsledky zpracování
Celkem pasportizováno:
•

Hrobová místa
•

272

z toho volných

9

•

Pohřbení

685

•

Smlouvy

259

7. Obsah výsledného elaborátu
•

Technická zpráva ve formátu A4

•

Tištěná mapa pasportu hřbitova ve formátu A1, měřítko 1 : 150

•

Výtisk tabulkové části pasportu ve formátu A3

•

Digitální data na CD
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