PASPORT HŘBITOVA
„HORNÍ HŘBITOV“
(průvodní zpráva)

MĚSTYS BOBROVÁ
ORP: Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou
kraj: Vysočina

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, operační program Zaměstnanost
Název projektu: Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu Novoměstsko
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014748
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Identifikační údaje:

Objednatel:

Mikroregion Novoměstsko
Tři Studně 25
592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Generální dodavatel: IterSoft s.r.o. Choceň
Nábřeží Krále Jiřího 774
565 01 Choceň

Vedoucí projektu: Mgr. Michal MAREK; michal.marek@itersoft.cz; tel. 607 058 913

Místo:

Hřbitov v katastrálním území Horní Bobrová. Tzv. „Horní“ hřbitov. Číslo parcely
v ISKN: 304

Stupeň PD:

Pasport hřbitova

Datum zpracování: duben 2022
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Úvodní část
Zhotovená dokumentace pasportu hřbitova obsahuje průvodní zprávu a tematické mapové
kompozice. Uvedený přehled je platný době, kdy byl tvořen, tedy období dubna roku 2022. V
průběhu realizace byly jednotlivé fáze připomínkovány a konzultovány se zástupci městyse.

Grafická část
Grafická část pasportu je vypracována v předtiskové (PDF) a interaktivní (geoportál) podobě. V této
interaktivní podobě budou vznikat ještě další mapy tím, jak budou správcem hřbitova vkládány další
popisné údaje o hrobech (např. volné hroby).
Terénním sběrem dat bylo zdokumentováno 315 hrobových či urnových míst.
Grafický výstup v *.PDF tvoří neočíslovanou přílohu k tomuto dokumentu.

Závěr
Ucelený přehled všech hrobových a urnových míst na hřbitově v k.ú. Dolní Bobrová usnadní správci
hřbitova v plnění povinností, které mu ze zákona vyplývají. Zároveň jde o otevřený zdroj informací o
hrobech, nájemcích a pohřbených pro širokou veřejnost. Geoportál s mapou hřbitova je totiž volně
dostupný na webových stránkách městyse.

Použité podklady
-

papírová mapa hrobových míst vypracována městysem
detailní ortofotomapy
terénní měření a sběr dat

Seznam příloh
MAPA HROBOVÝCH MÍST
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