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1 OBECNÉ ÚDAJE 

Název zakázky: 
Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí 

Kamenné Vrchy 

Typ zakázky: Pasport dopravního značení 

Číslo zakázky: OP-0095/2021 

Datum: 13. 5. 2022 

Objednal: Dobrovolný svazek obcí Kamenné Vrchy 

Kraj: Karlovarský 

Katastrální 

území: 
Nový Kostel, Božetín, Čižebná, Kopanina 

Souřadnicový 

systém: 
S-JTSK 

Použité 

přístroje: 
GNSS Topcon, GNSS Trimble, fotoaparát 

 
  



  

4 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Podkladem pro zpracování pasportizace dopravního značení byla tato data: 

• Letecké snímky 

• Mračna bodů 

• Aktuální katastrální mapa od ČÚZK 

• Ortofoto od ČÚZK 

3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Předmět díla byl koncipován do několika etap: 

• Přípravné práce v kanceláři 

• Terénní průzkum 

• Naplnění datové základny pasportu 

• Analýza současného stavu 

• Zpracování návrhů 

• Kontrola, tiskové výstupy a dodávka dat 

3.1 Použitý software 

Při zpracování předmětu díla byl použit software: 

• QGIS 

• ArcGIS 

• Kancelářský balík MS Office 

4 ZÁKLADNÍ PŘEHLED PASPORTU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Celkem bylo pasportizováno 53 dopravních značek. Převážná část značek má výborný technický 

stav a je bez poškození. Ale najde se zde i dopravní značka s ID 37, jejíž technický stav je havarijní. 

Značka je rezavá. Značka s ID 44 je zarostlá a nejde přečíst. V obci se nachází tři místa, které by 

bylo dobré doplnit dopravní značkou. Podrobnější informace o dopravních značkách, datech, čísel-

nících a návrzích pak jsou v přílohách. 

Aktuální dopravní značky jsou v mapách vyobrazeny symboly podle vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

5 SEZNAM VÝKRESŮ / SOUBORŮ 

Technická zpráva ..\Dokumentace  

Mapa pasportu dopravních značek a přehledka ..\Mapy  

Fotodokumentace ..\Fotky  

Tabulková část pasportu ..\Data\Tabulky  

Data pro návrh na doplnění či zrušení dopravních značek: 

Příloha č. 1 ..\Dokumentace  

Žádost o vydání stanoviska k místní úpravě provozu ..\Dokumentace  

Mapa návrhu dopravního značení a přehledka ..\Mapy  
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Digitální data (shp):  

dopravni_znacky_sloupky.shp ..\Data\Data  

Číselníky ..\Data\Ciselniky 


