Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Náležitosti
předávané geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS)
Investor / vlastník předá před kolaudací stavby správci technické mapy (IPR Praha) GDSPS,
která minimálně obsahuje části:
1. Průvodní zpráva
1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
1.2 Údaje o investorovi / vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla
(právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
2. Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů stavby digitálně v textovém tvaru, který obsahuje:
a) číslo bodu,
b) souřadnice Y a X v souřadnicovém systému S-JTSK,
c) výšky ve výškovém systému Bpv,
d) popis bodu.
3. Náčrt vyhotovený podle potřeby ve vhodném měřítku
Náčrt obsahuje:
a) čísla podrobných bodů, která odpovídají číslům v seznamu souřadnic a výšek,
b) třídu přesnosti měření,
c) ověření fyzickou osobou, která má úřední oprávnění v rozsahu podle §13 odst.1 pís. c)
zákona č. 200/1994 sb., zákona o zeměměřictví (u geometrického plánu ověření
podle pís. a) ).
4. Digitální zpracování výkresu
Digitální zpracování výkresu GDSPS může být ve formátu pro systém:
KOKEŠ (VTX), AUTOCAD (DXF), MICROSTATION (DGN), ESRI (SHP).
Přebírání GDSPS: Po-Pá, 8-12 hod. ,

Zuzana Vyskočilová, tel. 23600 5065
Pavel Veselka, tel. 23600 5077
Praha 2, Vyšehradská 57, budova C
e-mail: prejimka@ipr.praha.eu

Příjem geodetické dokumentace elektronicky: https://eprejimka.iprpraha.cz

Nepovinné přílohy DSPS: fotografie - zejména u složitějších staveb
Doporučený tvar seznamu souřadnic:
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Z1: polohopis - výšky na terénu, povrchové znaky IS – pouze kanalizační vpusť
Z2: výšky na vedení podzemních IS – 1. dno
Z3: výšky na vedení podzemních IS – 2. dno, příp. výškový lom na podzemním vedení
Z8: výšky na vedení nadzemních IS
Z9: polohopis – výšky mimo terén, povrchové znaky IS – mimo kanalizační vpusť

