AKCE

Semináfi
Semináfi
Semináfi
VyuÏití GPS pfii sbûru dat Pfiíprava a realizace staveb Partnerství v zemûmûfiictví
PRÒHONICE (11. 9. 2000): Firmy ARCDATA
PRAHA, s.r.o. – v˘hradní distributor firmy ESRI
v âR a GEFOS, a.s. – v˘hradní zástupce firmy Leica Geosystems v âR vyuÏily posledních sluneãn˘ch
dnÛ leto‰ního babího léta a uspofiádaly v Parkhotelu v PrÛhonicích semináfi na téma «Sbûr a aktualizace dat s vyuÏitím GPS». Hlavním obsahem semináfie bylo pfiedstavení kapesního GIS
ArcPad (Jitka Exnerová – ARCDATA), roz‰ifiení ArcView Tracking Analyst umoÏÀující sledování objektÛ v reálném ãase (Radek Kuttelwascher – ARCDATA) a fiady GPS System 500 (Filip Kobrle –
GEFOS).
Semináfi nabit˘ informacemi byl navíc zpestfien praktickou ukázkou mûfiení v terénu, pfii kterém zástupci obou firem pfiedvedli propojení obou
softwarÛ s GPS GS 50 a umoÏnili zájemcÛm z fiad
posluchaãÛ nejen sledovat práci, ale také si ji vyzkou‰et (viz obr.).
(mn)

PRAHA (6. 10. 2000): VÚGTK pofiádá v Praze
v pátek 6. fiíjna 2000 od 9:30 hodin v budovû obvodního úfiadu Prahy (tzv. «Bíl˘ dÛm») v Praze 8, Zenklova 43/47 semináfi zamûfien˘ na potfiebné informace
a podklady pro praktickou ãinnost pfii pfiípravû a realizaci staveb z hlediska jejich geodetického zabezpeãení
na témata: «V˘klad novelizace stavebního
zákona – Pfiedpisy z oblasti zemûmûfiictví
na stavbách – Metrologické poÏadavky pfii
mûfiick˘ch pracích na stavbách».
Semináfi má za úkol srozumitelnou formou
seznámit úãastníky ve v˘stavbû se zmûnami ve
vefiejném stavebním právu, k nimÏ do‰lo zmûnou
a doplnûním zákona o územním plánování a stavebním fiádu, s novelizací pfiedpisÛ z oblasti vytyãování staveb, s mûfiením jejich deformací a s novelizací zákona o metrologii a mezinárodními
normami systému kvality. Pfiedná‰ejícími budou:
ing. Jindfiich Lanã (âeská spoleãnost pro stavební
právo), doc. ing. Vladimír Vorel, CSc. (âVUT Praha) a ing. Jifií Lechner, CSc. (VÚGTK Zdiby).
Zájemci o úãast mohou kontaktovat VÚGTK
– ODIS, tel.: 02/685 73 51 – linka 326, fax:
02/685 70 56, e-mail: vugtk@vugtk.cz

PRAHA (28. 10. 2000): CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors – Komise evropsk˘ch
zemûmûfiiãÛ) pofiádá v Praze v sobotu 28. fiíjna
2000 od 9 hodin v budovû âSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5, v kongresovém sále ve 2. patfie
semináfi na téma: «PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN SURVEYING» (Partnerství vefiejné
a soukromé sféry v zemûmûfiictví).
Semináfi se koná v rámci valného shromáÏdûní CLGE, kterého se zúãastní ãlenové CLGE
(Irsko, Velká Británie, Francie, ·panûlsko, Portugalsko, Holandsko, Belgie, Lucembursko, Dánsko,
·védsko, Finsko, Nûmecko, Rakousko, Itálie, ¤ecko) a pfiidruÏení ãlenové (Norsko, ·v˘carsko, âeská republika, Slovensko, Polsko) a jsou pozváni
pfiedstavitelé Maìarska a dal‰ích transformujících
se zemí stfiední a v˘chodní Evropy.
Na semináfii vystoupí pfiedstavitelé státní
správy a soukromé sféry z âR a pfiedstavitelé
CLGE s informacemi o spolupráci a partnerství soukrom˘ch a státních zemûmûfiiãÛ v ãlensk˘ch zemích CLGE. Semináfi je otevfien pro úãast odborníkÛ z âR a má jim dát moÏnost konfrontovat své
poznatky z v˘voje v âR s v˘vojem v Evropû a seznámit na‰e hosty se souãasn˘m stavem v âR.
Má téÏ poskytnout úãastníkÛm z âR informace
o budoucím v˘voji zemûmûfiické profese na evropské úrovni.
Na semináfii bude zaji‰tûno simultánní tlumoãení «z» a «do» angliãtiny. Zájemci o úãast
mohou kontaktovat Ing. Jifiího Vaingáta (âSGK,
Novotného lávka 5, 116 68, Praha 1, tel./fax:
02/21 08 23 74, e-mail: geodeti@csvts.cz),
nebo Komoru geodetÛ a kartografÛ (Zemûmûfiickou komoru): tel./fax 02/41402563, e-mail:
fafejta@geodet.cz

REAKCE
VáÏená redakce ãasopisu Zemûmûfiiã,
s potû‰ením jsem kvitoval vlídn˘ posudek mé publikace Geometrick˘ plán, zvefiejnûn˘ v Knihovniãce Zemûmûfiiãe na str. 33 ãasopisu Zemûmûfiiã
3/2000. Souhlasím i s kritickou v˘hradou k rozsahu knihy. Na vysvûtlenou bych rád uvedl tyto okolnosti:
1. Plné znûní provádûcí vyhlá‰ky bylo zafiazeno do publikace vydavatelem, já jsem mûl pfiiravenu krat‰í verzi.
2. Nemûl jsem moÏnost ovlivnit strukturu ãi formu Seznamu prostorÛ, neboÈ jsem z ãasov˘ch dÛvodÛ musel zaslat disketu ihned do nakladatelství. Seznam není m˘m autorstvím, nemûl jsem ani moÏnost disketu s textem «otevfiít», takÏe ani trapná chyba v okrese Jeseník nepadá na mou hlavu.
Pokud nûkdy v budoucnosti dojde k druhému vydání knihy, poãítám s urãitou redukcí obsahu, aby rozsah knihy (a tím i cena) byly ponûkud niÏ‰í.
S pozdravem Jan Bumba, duben 2000
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Podûkování

Dodavatel:
laudian Praha, s.r.o.
âO: 60469285
Iâ: 005-60469285
íslo úãtu: 1930397-379/0800

10/2000
adlická 2 (redakce)
50 23 Praha 5
el./zázn./fax: 02/51 56 55 72
mobil: 0603 787 118
-mail: zememeric@ini.cz
www.zememeric.cz

Za rychlou, obûtavou a nezi‰tnou
pomoc a trpûlivost pfii spolupráci
po krádeÏi a následném nalezení
geodetické totální stanice
dûkuji
➧ f. GEOTRONICS Praha,
zejména panu Honãovi,
➧ f. KELLNER Karlovy Vary,
zejména panu Bartkovi,
➧ f. GP Praha,
jmenovitû panu Vojkovskému.
Jan Chroust, Krásná Lípa

Turnaj o pohár
pfiedsedy âÚZK

SluÏba pfiedplatitelÛm

V pátek 6. fiíjna pofiádá
Katastrální úfiad v Jiãínû
5. roãník tradiãního turnaje
katastrálních úfiadÛ
v sálové kopané.
BliÏ‰í informace získáte
na adrese:
kujicin@postajicin.cz

Na vnitfiních stranách pfiebalu dnes
mÛÏete najít
OSVùDâENÍ O REGISTRACI
(doklad o pfiidûlení DIâ)
a
V¯PIS Z OBCHODNÍHO REJST¤ÍKU
na‰eho nakladatelství.
Oba tyto doklady pfiedejte
svému ekonomickému oddûlení.

Pfiijìte fandit!

!!! V¯ZVA V·EM P¤EDPLATITELÒM !!!

Na ‰títku s adresou dnes mimofiádnû nacházíte roz‰ífiené údaje o va‰í osobû (resp. firmû) z na‰í databáze (tel./fax, IâO/DIâ...).
V zájmu hladké spolupráce prosíme o jejich rychlou aktualizaci ãi doplnûní – telefonicky, e-mailem nebo dopisem. Dûkujeme!

«250 STOLETÍ ZEMùMù¤ICTVÍ»

Doc. ing. Pavel Hánek, CSc.,
1. vydání, 75 stran, 58 obrázkÛ, 452 hesel, 482 jmen
Cena: Kã 73,50 (+ po‰tovné)
Dlouho oãekávaná
publikace o historii
zemûmûfiictví koneãnû
vy‰la. V‰em, kdo si ji
dosud objednali, byla jiÏ
zaslána na dobírku.

Noví zájemci si ji mohou
objednat na telefonu
02/51 56 55 72.
Prodej je omezen pouze
do vyprodání zásob
(jiÏ znaãnû ztenãen˘ch)!

NOVINOVÉ ZÁSILKY
Podávání novinov˘ch zásilek povoleno ¤editelstvím po‰t Praha, ãíslo jednací NP 429/94 ze dne 24. 2. 1994.
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