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  geodetické práce   

 

 

 

     Jsme  sdružení živnostníků Ing. Igora Pachlopníka a Ing. Václava Sotorníka  
využívající společné technické vybavení. Zaměřujeme se na kompletní služby pro katastr 
nemovitostí od poradenství, vyhotovení potřebných podkladů až k sepisování smluv. Dále 
provádíme měření pro výstavbu, účelová mapování a jiné měřické práce dle potřeby 
zákazníka. Naše služby poskytujeme kvalitně, rychle a výsledky odevzdáváme dle 
potřeby v analogové i digitální podobě. Působíme především na území Severní Moravy a 
Slezska. 
 

    Nabídka služeb 

 

                                      Geometrické plány 
vyznačení budovy, rozdělení pozemku, změnu hranice 
pozemku, vyznačení věcného břemene 

    Vytyčení hranic pozemků 
vytyčení vlastnických hranic, vyhotovení vytyčovacího náčrtu 
a protokolu, stabilizace lomových bodů 

    
 
polohopisné a výškopisné zaměřování pro projekční činnost 
vytyčování, kontrolní zaměření a dokumentace skutečného 
provedení staveb 
podélné, příčné profily  
zaměření inženýrských sítí 

    
 

 
zaměření a výpočet objemu ( skládky a ostatní ) 
měření deformací, poklesů a posunů objektů 
 
 
    

    

 
poradenství a sepsání smluv do katastru nemovitostí 
měření radonu – na parcelách a v objektech 
geologické a hydrogeologické práce 
 
 

     

 

Inženýrská geodézie 

Speciální geodézie 

 Ostatní 

Katastr nemovitostí 



 

 

 

Ceník služeb 
 
 

 

1  Katastr nemovitostí 

  

geometrický plán pro: 

 rozdělení pozemku / změnu hranice pozemku                5 000 
vyznačení budovy       4 000 – 4 500 
vyznačení věcného břemene      3 500 – 4 000 

 
Vytyčení vlastnické hranice                  5 000  

 
Stabilizace bodu hranice mezníkem s plastovou hlavou        200 

 
Poznámka: 

Ceny se vztahují k měrné jednotce 100 m nové hranice a k obtížnosti dané terénem a 

mapovým podkladem. Pokud se vyhotovuje geometrický plán pro více měrných jednotek, 

jsou ceny smluvní. 

 

2 Inženýrská geodézie 

 

Mapový podklad pro projekt rodinného domu a pod. 
polohopis, výškopis, popis do 2 500 m2                                    4 000 

 
Mapový podklad pro projekt stavby většího rozsahu 
polohopis, výškopis, popis do 1 ha             5 000 – 12 000 

 
Vytyčení stavby / terénní úpravy     
v rozsahu do 10 bodů         3 800 
každý další bod                       200 

 
Zaměření a zhotovení podélného / příčného profilu 
zakázka malého rozsahu        3 800 
podélný profil (100 m )                      800 
příčný profil (30 m )                      500 
 
Zaměření a zobrazení samostatného prvku polohopisu 
délkového do 200 m nebo bodového do 10 bodů     3 500 
každých dalších 100m                                    1 400  
každý další bod                                               250 
 

Poznámka 

Připojení podrobného měření na systém S-JTSK a Bpv se oceňuje samostatně viz. 

cena připojení na závazný referenční systém. 

 

Zaměření a zhotovení geodetické dokumentace  
skutečného provedení stavby / terénní úpravy nebo 
kontrolní měření objektu v rozsahu  
do 15 bodů nebo 150 m         3 500 
každý další bod             200 
každý další metr              20  

  

 

 



 
 

3 Speciální geodézie / ostatní úkony 

 

Zaměření a výpočet kubatury  
do 1 500 m3                     3 500 
každých dalších 100 m3                     200  
 

Měření deformací, poklesů a posunů objektů                                 dohodou 
 

Poznámka 

Připojení podrobného měření na systém S-JTSK a Bpv se oceňuje samostatně viz. 

cena připojení na závazný referenční systém. U deformací je cena závislá na  

konkrétní  situaci a obsáhlosti měření a vyhodnocení. 

 
Nivelační měření ( 1 km nivelačního pořadu )    
v závislosti na požadované přesnosti     3 000 – 5 000 
 
Připojení na závazný referenční systém 
u dočasně stabilizovaného bodu          600 
 
 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

 
 
Ing. Igor Pachlopník IČO: 759 293 84 
   Tel: 606 600 040 
 
Ing. Václav Sotorník IČO: 747 653 53 
   Tel: 724 917 032 
 
EMAIL:  gepas@email.cz 

 

WEB:  www.gepas.cz 

 

Č.účtu: 434060780297/0100 – pro platby v rámci KB 
  43-4060780297/0100 – pro platby zasílané z jiné banky 


