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           Pořadové číslo 
1
)                                                                      

GIS    - 2 0 1  
  

Protokol  
o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové 

prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS VKM, a.s.  
1) Vyplní  VKM 
2) Označte křížkem odpovídající variantu  

 

1. Všeobecné informace 

Název stavby: 

  
 

Stavebník (investor): 

  
 

Evidenční číslo – EVIS, provozovatele 

Středočeských vodáren, a.s.  
 

 
2. Účel zápisu do evidence GIS 

2
) 

  Nová stavba    

Vodovod        

  Obnova  Pokládka v nové trase  

      

    Obnova bezvýkopovou technologií  

  Nová stavba    

Kanalizace        

  Obnova  Pokládka v nové trase  

      

    Sanace bezvýkopovou technologií  

El. vedení        

      

Objekt  (Např. ÚV, VDJ, ČS, AŠ, ČOV, PSOV) 

      

Jiné  Popis:  

   

 

3. Předávané dokumenty 
1
), viz. požadavky na formu předávaných dokumentů do evidence GIS VKM, a.s. 

  Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

  1x v tištěné formě a v elektronické formě 

  Výkres kladečského schéma vodovodu (tlakové, podtlakové kanalizace), skutečného provedení 

  1x v tištěné formě  

  Kamerová prohlídka gravitační kanalizace 

  1x v tištěné formě (grafické protokoly) a v elektronické formě na DVD nosiči. 

 
4. Potvrzení o předání a převzetí 

Předal: Jméno a příjmení: 

 

Převzal: Vodárny Kladno-Mělník, a.s.,  

útvar vodohospodářského rozvoje  

Datum předání: 

 

 Jméno příjmení: Jana Vašáková 

 

Podpis: 

 

 

 

Podpis: 
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Požadavky na formu předávaných dokumentů do evidence  

GIS VKM, a.s.  
 

 

 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se provádí v souladu se směrnicí provozovatele 

Středočeských vodáren, a.s., Útvaru technických dat – GIS. Kontakt: Ing. Josef Kyncl, tel. 312 812 182, mail: 

Josef.Kyncl@svas.cz 

 

Zaměření se zpracovává v souřadném systému JTSK, výškovém systému Bpv, ve formátu *.dgn-Microstation. 

 

Útvar VH rozvoje VKM přebírá 1x v tištěné formě (technická zpráva, seznam souřadnic a výšek měřených bodů, 

přehledná situace stavby) a 1x v elektronické formě na nosiči CD.  

 

 Výkres kladečského schéma vodovodu (tlakové, podtlakové kanalizace),  

skutečného provedení 
se vyhotovuje v tištěné formě s uvedením jména a příjmení zpracovatele, jeho podpisem, datem a razítkem 

zhotovitele stavby. 

 

Výkres se přebírá 1x v tištěné formě.  

  

 Kamerová prohlídka gravitační kanalizace  
se provádí v rozsahu celé stavby. Označení úseků mezi jednotlivými šachtami musí odpovídat danému projektu. 

Součástí prohlídky je měření spádů a ovality. V dokumentu musí být uveden typ použitého trubního vedení.  

 

Výsledek prohlídky se odevzdává  

1x v tištěné formě grafických protokolů a 1x v digitální formě na nosiči DVD.  
 

 

 

 

 

 


