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6. sjezd âSGK – Brno, 25. 11. 2000
a celostátní odborn˘ semináfi – Brno, 24. 11. 2000
«Digitalizace souboru geodetick˘ch informací KN»
Rada âSGK zve ãleny âSGK na 6. sjezd, kter˘ se
uskuteãní v Brnû v hotelu BoÏetûchova v sobotu
25. listopadu 2000 od 10.00 hod.
Program 6. sjezdu âSGK:
➤ Volba komisí
➤ Zprávy o ãinnosti a hospodafiení
➤ Zpráva revizní komise
➤ Zpráva o FIG Working Week Prague 2000
➤ Návrh programu na období 2001 – 2002
➤ Diskuse
➤ Volby rady a revizní komise pro období
➤ Vystoupení hostÛ
➤ Vyhlá‰ení v˘sledkÛ voleb a úvodní zasedání rady a revizní komise
âlenové âSGK, ktefií se budou ucházet
o ãlenství v nové radû nebo revizní komisi
âSGK, mohou zaslat sekretariátu âSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – tajemník ing. Jifií
Vaingát) pfiihlá‰ku na volební kandidátku s uvedením jména, pfiíjmení, akademického titulu, data
narození a zamûstnavatele, jsou-li zamûstnáni.
V hotelu (ulice BoÏetûchova ã. 102 pfii v˘padovce na Svitavy) je pro úãastníky sjezdu
zaji‰tûno bezplatné obãerstvení a za úplatu
(600 – 720 Kã/dvoulÛÏkov˘ pokoj) ubytování pro zájemce, ktefií nav‰tíví v pátek 24. listopadu 2000 celostátní odborn˘ semináfi
Spolku zemûmûfiiãÛ Brno na téma “Digitalizace katastrálních map”.

Program semináfie “Digitalizace katastrálních map”:
➤ 8.00 – 8.45 Prezence
➤ 9.00
Zahájení
➤ 9.15 – 16.00 Referáty
Ing. Václav âada, CSc. (Západoãeská univerzita
PlzeÀ): Digitalizace sáhov˘ch map – vznik
a historie sáhov˘ch map, oãekávané pfiesnosti digitalizace
Ing. Milan Kocáb (VÚGTK Zdiby): Metodické
pokyny pro digitalizaci katastrálních map
Ing. Adolf Vjaãka (KÚ Opava): ÚdrÏba digitálních katastrálních map
Ing. Ivan Ruck˘ (KÚ PlzeÀ – mûsto): Zavádûní
BPEJ do digitálních katastrálních map
Ing. Zdenek Hoffmann (GEPRO Praha): Katastrální mapa – základ pro GIS
➤ 20.00
Spoleãensk˘ veãer
(bliÏ‰í informace pfii prezenci)
➤ Pfiihlá‰ky na semináfi se pfiijímají nejpozdûji do

18. 11. 2000 na adrese Spolek zemûmûfiiãÛ
Brno, Moravské námûstí 1, 602 00 Brno, e-mail:
spolzem@email.cz
➤ VloÏné 640 Kã (pro ãleny Spolku zemûmûfiiãÛ
Brno bezplatnû) se pfiijímá na úãet
ã. 1345657379/0800, variabilní symbol 1100
âeské spofiitelny a.s. v Brnû. Ve vloÏném jsou
obsaÏeny v˘daje pofiadatele a obãerstvení. Spolek zemûmûfiiãÛ Brno není plátcem DPH. Pfii
platbû v hotovosti na místû je vloÏné 800 Kã.
➤ Garantem semináfie je ing. Jana Charvátová.
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