
Zápis z jednání rešitelského týmu projektu NAKI „Předindustriální krajina Moravy“ 

Datum: 19.12.2016 

Přítomni: Kolejka, Krejčí, Nováková, Zapletalová 

Omluveni: Batelková (dětská nemocnice), Lipský (jednání s právníkem), Kirchner (FN Bohunice), 

Ondráček (s manželkou v nemocnici), Mackovčin (zkoušení na UP) 

Program: 

1. Přehled plnění etap projektu v roce 2016 

2. Zásadní a urgentní úkoly na začátek roku 2017 

3. Postup řešení projektu – ukládání průběžných výsledků 

4. Různé 

Ad1) Kolejka prezentoval výsledky plnění 1. a 2. etapy řešení projektu, oba výstupy jsou na webu 

geoniky Brno 

Ad 2) Nutno pokročit v inventarizaci segmentů PreIK na svěřených územích, regiony na území OL 

kraje má zpracovány dr. Mačkovčin, do konce února 2017 třeba mít zpracovánu minimálně 1/3 

svěřeného území (kontrolovat bude dr. Zapletalová a dr. Ondráček z titulu odpovědných pracovníků 

za 3. etapu projektu 

Ad 3) Dokumentaci (obrazy – obrysy nad ortofotomapou) ke zjištěným segmentům PreIK nutno 

vkládat do složky na okladišti geoniky v Brně  

 

Ad4) Proběhla diskuse k požadavkům EO ÚGN AV ČR v Ostravě k tuzemským služebním cestám a 

zprávám k nim (podle přípisu z MK ČR neexistuje v tomto směru žádný požadavek ministerstva, 

povinnost psát zprávy je v kompetenci pracoviště příjímajícího dotaci, zatím na geonice není třeba 

psát zprávy z tuzemských služebních cest, takže tato povinnosti pro projekt NAKI odpadá), je však 

zapotřebí více vyjíždět do terénu a verifikovat stav zjištěných segmentů PreIK. 

Podle EO stále není možné vyjíždět do terénu mimo pracovní dny s odůvodněním, že 1) je to mimo 

pracovní dobu, 2) pracovníků by pak bylo zapotřebí vyplácet přesčasy, 3. Na přesčasy nebyl vyčleněna 

částka v projektovém rozpočtu (ovšem na to tam nebyla ani kolonka, čili i tato eventuální částka by 

opět spadla do položky mzdových výdajů). 

Došlo k přerozdělení dalších regionů pro inventarizaci segmentů PreIK. Horácko bude od severu 

zpracovávat Mgr. Krejčí, Dr. Zapletalová se ujme Lašska. 

Nutno poždádat dr. Mačkovčina o zaslání shape files segmentů PreIK OL kraje. 

 

Zapsal: J. Kolejka 

 

 

 

 


