VYUŽITÍ LETECKÉ
FOTOGRAMMETRIE PRO
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
POZEMKOVÝCH ÚPRAV

pořádají regionální odborný seminář
s názvem

ve spolupráci s
firmami INGEOS spol. s r.o.,
DATA System s.r.o. a GEODATA s.r.o.

Severočeská pobočka
Českomoravské komory pro
pozemkové úpravy

Korespondenční adresa
Jitka Charvátová
INGEOS spol. s r.o.,
Masarykova 2462/55,415 01 Teplice
e-mail: jitka.charvatova@ingeos.cz
telefon 417 570 931

Ing. Martin Neruda, Ph.D.,
organizační garant semináře

Ing. Miroslav Charvát
odborný garant semináře

Přípravný výbor semináře:

Cíl semináře: seznámit
odbornou veřejnost
s možnostmi získávání dat prostřednictvím leteckého
měřického snímkování, tvorbě DMT, zpracování
ortofotomap,
stereovyhodnocení
polohopisu
a
výškopisu, možnosti vizualizace terénu, projektování
společných zařízení na DMT a zpracování výsledné
dokumentace pro zápis výsledků pozemkových úprav
do ISKN. Seminář je určen pracovníkům
zeměměřických firem, projektantům pozemkových
úprav a pracovníkům Pozemkových úřadů Ministerstva
zemědělství ČR .

Termín konání
11. listopadu 2008

Místo konání
Zasedací místnost ZA v Ústí nad Labem
Masarykova 19/275
403 40 Ústí nad Labem

14.00
Zhodnocení a závěr semináře – Ing.Miroslav
Charvát

Ing.Miroslav Charvát (INGEOS spol. s r.o.)
Zpracování DKM a výsledné dokumentace pro
zápis výsledků PÚ do ISKN v NAUTIL 3.1.

12.00-12.30 Polední přestávka - občerstvení

Ing.Marcel Brejcha (DATA System s.r.o.),
Možnosti vizualizace terénu, projektování
polních cest a vodohospodářských opatření na
DMT.

Ing.Miroslav Charvát (INGEOS spol. s r.o.)
Praktické použití letecké fotogrametrie pro
zpracování přípravných prácí při KPÚ

Ing.Pavel Petřík (GEODATA s.r.o.)
Letecká fotogrametrie a možnosti využití této
metody pro získávání dat o terénu, tvorba DMT
a zpracování ortofotomap.

Ing.Miroslav Charvát (INGEOS spol. s r.o.)
Úvodní vystoupení

8.00 - 9.00 Prezence
9.00
Zahájení – Ing.Marie Nýdrová

Program semináře
11. listopadu 2008

IČ:

Adresa pracoviště (e-mail):

Jméno, příjmení, titul:
RČ účastníka

Závazná přihláška
na seminář v Ústí nad Labem
11. 11. 2008

Účastnický poplatek
Vložné 500,- Kč zahrnuje organizační náklady,
občerstvení , sborník přednášek na CD
Pro členy ČMKPÚ je vložné 400,- Kč.

Přednášející neplatí vložné. Příspěvek 20 – 30
minut, diskuze 10 minut po každém příspěvku.
Příspěvek prosíme odevzdat nejpozději do 2. 11.
2008! Sborník příspěvků obdrží účastníci při
prezenci.

Organizační pokyny:

Razítko:

na adresu:
Jitka Charvátová,
INGEOS spol. s r.o.,
Masarykova 2462/55,
e-mail: jitka.charvatova@ingeos.cz,
telefon 417 570 931

28. října 2008

Přihlášku odešlete prosím do

Podpis:

Na jednu přihlášku je možné přihlásit
více účastníků. Účastnický poplatek je
nutné uhradit bankovním převodem č.ú. 3344857001/5500
Raiffeisenbank
Variabilní symbol: RČ účastníka
nejpozději do 6.11.2008

