Novinky a přehled změn POZEM verze 16
Změny v exportu do VFP
PSZ podle TS PSZ 2016
PSZ podle TS 2016 se v POZEM kreslí do dvou výkresů zcela
nových kategorií PSZ-G1-G2-G3 a PSZ-G4-G5. V rámci výkresu
PSZ-G4-G5 musí prvky nově obsahovat i negrafické informace.
Ty je možno do POZEM dostat těmito způsoby:

■

Funkce Kresba – při kresbě prvku se rovnou otevře formulář
pro vyplnění negrafických údajů. Tento formulář lze vyvolat
i kdykoliv později z menu nebo palety hlavních nástrojů.

■

Funkce Zatřídění + funkce Hromadné přiřazení negrafických
atributů PSZ – nově je nutno po Zatřídění pustit i funkci
Hromadného přiřazení negrafických atributů PSZ, která na
základě feaID přiřazeného pomocí Zatřídění, doplní kresbě
formuláře s negrafickými daty, které je možno editovat pomocí funkce Editovat negrafické atributy PSZ.

POZEM umožňuje novou kontrolou najít prvky, které nemají
vyplněn povinný atribut nebo vyhledat prvky podle již zadaných
atributů.
Do 30. 9. 2016 je přechodné období, do kdy je možno odevzdávat PSZ podle starého standardu (v rámci POZEM z výkresů
původních kategorií).
Pokud bylo PSZ odevzdáno podle starého standardu, je možné
ho přenášet do VFP z tohoto standardu i při exportu vyšších etap
po 30. 9. 2016.
V dialogu exportu v POZEM jsou nově pro každou etapu od
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etapy 4 dvě volby, které rozhodnou, zdali bude PSZ exportováno
z původních výkresů nebo z nových.

■

Při exportu do VFP funkce nahradí text kódem podle
konfiguračního souboru (CONFIG/Zpusob_stabilizace.xml).
Pokud zde bude text uveden pod příslušným číslem, použije
se toto číslo jako exportovaný kód, pokud ne, použije se
kód 12.

■

Konfigurační soubor je možno libovolně editovat.

Export břemen
Břemena se nově přenášejí vazbou na HJPV_ID. Pro uživatele
POZEM to při zadávání nemá žádný vliv.

Ostatní změny
Darování podílu na společná zařízení
Editace negrafických dat polní cesty navržené

Export bodů obvodu

■
■

Způsoby stabilizace se nyní přenášejí pomocí číselníkových
kódů, které jsou definovány v příloze VFP.
POZEM nadále načítá ze seznamu souřadnic způsoby stabilizace jako poznámku k bodu (libovolný text).

■

Ve funkci Přerozdělení podílů lze u podílu nastavit přepínač
dar.

■

Uvádění darů v soupise nároků a v bilanci navrženého stavu.

Přerozdělení podílů státu
Automatická detekce nového LV podle subjektu s právem
hospodařit s majetkem státu.

Darování podílu ve prospěch společných zařízení

HSI, spol. s r. o.
Člen skupiny Unicorn
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