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Projekt „PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ OBCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ZASTUPITELŮ A ÚŘEDNÍKŮ KRNOVSKA, 
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1. Souhrnné údaje:  

Název zakázky: Pasport hřbitova, Třemešná 2020 

Typ zakázky: Pasport majetku 

Číslo zakázky: OB-M-0182/2020 

Datum: 5. 6. 2020 

Objednal: Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska 

Kraj: Moravskoslezský 

Katastrální území: Třemešná (okres Bruntál); 770647 

Rozsah prací: Hřbitov Třemešná 

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém: BpV 

Použité přístroje: laserový skener GeoSLAM, GNSS Trimble, fotoaparát 

 

2. Použité podklady 

∙ původní mapy hřbitovů, hřbitovní knihy, nájemní smlouvy 

∙ ortofoto, katastrální mapa 

3. Úvod 

Předmětem díla je tvorba a dodávka pasportu hřbitova.  

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 pohřebišť 

∙ zaměření hřbitovů metodou laserového skenování a fotodokumentace  

∙ digitalizace stávající evidence do datového modelu 

∙ zpracování dokumentace jednotlivých hrobových míst a propojení popisných, polohopisných a obrazových dat 

∙ zpracování v sw GIS OCTOPUS CEMETERY, export tabulkových výstupů a plánu pohřebišť 
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5. Aktuální stav 

Areál hřbitova v obci Třemešná se rozprostírá na ploše 6 839 m2 s celkovým počtem 165 hrobových míst. Hřbitov je 

ohraničen zdí se třemi vstupními branami. U hlavní brány na západní straně hřbitova se nachází informační tabule a 

zdroj vody. Od této brány vede chodník lemovaný lampami ke kapli na protilehlé straně hřbitově. Nádoba pro 

odkládání odpadu je umístěna v severozápadním rohu hřbitova. 

Smlouvy o pronájmu jsou evidovány u 148 hrobových míst, z toho u jednoho hrobového místa je uhrazení 

nájemného po datu platnosti (číslo hrobu 25/U). Dále se na hřbitově nachází čtyři hrobová místa (německé hroby), 

které smlouvy o pronájmu nevyžadují. Pronájmy hrobových míst jsou běžně placeny na období 10 let. 

6. Souhrn pasportizace 

 

Hřbitov Třemešná 6 839 m2 

hrobová místa celkem 165 

hrobová místa volná 14 

pohřbení 392 

nájemní smlouvy 148 

 

7. Obsah výsledného elaborátu 

∙ technická zpráva 

∙ plán Hřbitov Třemešná, měřítko 1:250, formát A2 

∙ tabulková sestava: hrobová místa a pohřbení, formát A4  

∙ tabulková sestava: nájemní smlouvy, formát A4 

∙ datový nosič: DVD-ROM 

  

 

nosič složka složka nebo soubor 

DVD-ROM   

 Data hr_hrobove_misto_gs_pol.shp 
polohopis_lin_gs.shp 
polohopis_plg_gs.shp 
polohopis_pnt_gs.shp 

 Dokumentace 01_TZ_Tremesna.pdf 
02_Prehled_hrobova_mista.pdf 
03_Prehled_najemci.pdf 
04_Hrbitovni_kniha.pdf 
05_Nesoulady_vymer.pdf 

 Fotodokumentace Fotografie ve formátu JPG (210 ks)  

 Mapy Plan_hrbitova_A2.pdf 

 


