Technická zpráva
Název zakázky : Jeníkov, zaměření tělesa stávající místní komunikace na části p.p.č.571 a 581/1.
Číslo zakázky : 1167/18
Zadavatel : Obec Jeníkov, se sídlem Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov
Odběratel : Obec Jeníkov, se sídlem Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov
Zhotovitel : Pavel Perner , Na Výsluní 536/14, 417 01 Dubí 1
Katastrální území : Jeníkov u Duchcova
Obec : Jeníkov
Okres : Teplice
Kraj :Ústecký
Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
Měřítko
: 1:500
Třída přesnosti : 3.
1. Všeobecné údaje o měřeném území :
Jedná se o zaměření tělesa stávající místní komunikace na části p.p.č.571 a 581/1 v k.ú. Jeníkov.
Zaměření bylo provedeno v plném rozsahu dle předběžného ujednání při prohlídce terénu.
Délka zaměřené komunikace je cca 142 m s celkovou plochou 413.2 m2.
2. Geodetický základ polohopisný a výškopisný :
Pro lokální transformaci do JTSK byl použit transformační modul zpřesněné globální
transformace Trimble 2013 verze 1.0 schváleného ČUZK pro měření po 1.7.2012.
3. Polní měřičské práce :
Zaměření okraje rozbitého asfaltového povrchu komunikace bylo provedeno metodou GNSS
RTK, přístrojem Trimble R6-2, výr. číslo:5025432888.
Terénní práce provedl Perner a Pernerová v březnu 2018.
4. Konstrukční práce :
Naměřené hodnoty byly vypočteny pomocí programu GEUS a výsledná data zpracována
pomocí grafického programu MICROSTATION v zakládacím výkresu pro 2D s následným
exportem do formátu *.dxf ,*.dwg a *.pdf.
Výsledný tisk byl vyhotoven na automatickém kreslícím zařízení v měřítku 1:500.
Konstrukční práce provedl Perner Pavel v březnu 2018.
5. Zadavatel obdrží dvě paré dokumentace s obsahem :
Technickou zprávu………………………….…..….….......................3x1 ks
Tisk mapového podkladu…………………………….……………...3x1 ks
Tisk s výpočtem ploch…………….………….…..…..…………..….3x1 ks
Rozdělení vrstev digitálního výkresu………….….…………...……. 3x1 ks
CD se soubory………………………………..........................................1 ks
Ostatní součásti operátu jsou uloženy v dokumentaci dodavatele.

6. Poznámka :
Do 1.,2. a 9. vrstvy výkresu byly doplněny údaje z KN, které jsou v tisku zobrazeny šedou
barvou. Jako podklad byla použita DKM pro lokalitu k.ú. Jeníkov se stavem k 26.3.2018.
Šetření průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců není předmětem dodávky.

V Dubí dne: 26.3.2018

Vyhotovil: Perner Pavel

