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1. Souhrnné údaje:  

Název zakázky: Pasport hřbitova, Hustopeče 2020 

Typ zakázky: Pasport majetku 

Datum: 17.8. 2020 

Objednal: Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 

Kraj: Jihomoravský 

Katastrální území: Hustopeče u Brna (okres Břeclav);649864 

Rozsah prací: Hřbitov Hustopeče 

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém: BpV 

Použité přístroje: laserový skener GeoSLAM, GNSS Trimble, fotoaparát 

 
2. Použité podklady 

∙ původní mapy hřbitovů 

∙ 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  

∙ zpracování dokumentace jednotlivých hrobových míst a propojení popisných, polohopisných 

a obrazových dat 

∙ zpracování v sw výstupů a plánu pohřebišť 
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5. Aktuální stav 

Areál hřbitova ve městě Hustopeče se rozprostírá na ploše 13 512 m2. Hřbitov je ohraničen zdí s několika 
vstupními branami. V jihovýchodní části se nachází evangelický hřbitov, v severní části urnové háj (plus 
kolumbárium), v západní části krematorium. Ve středové části se nachází vsypová a rozptylová loučka, na 
sever od nich pomníky vojáků Rudé Armády. Na hřbitově je 782 hrobových míst, 396 hrobových míst 
v urnovém háji a 69 hrobových míst v části evangelického hřbitova. Samotný hřbitov je rozdělen do 
několika skupin hrobových míst, označených I.-XXXVI. Hřbitov je osázen lampami rozmístěnými po celém 
areálu, dále se na hřbitově nachází několik laviček, odpadkové koše a zdroj. 

Zpracování smluv nebylo součástí objednávky. 

6. Obsah výsledného elaborátu 

∙ technická zpráva 

∙ plán Hřbitov Hustopeče, měřítko 1:250 formát A1, měřítko 1:250 formát A2, měřítko 1:50 formát A2 

(urnový háj), 

∙ 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_Hustopeče.pdf 

 Fotodokumentace Fotografie ve formátu JPG 

 Mapy Plan_hrbitova_A1.pdf, Plan_hrbitova_A2_hrbitov.pdf, 
Plan_hrbitova_A2_urny.pdf 
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