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Anotace 

V této diplomové práci je zpracován geometrický plán pro doplnění souboru geodetických 

informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem v k.ú. Bystřec. První 

část obsahuje obecné informace o stabilním katastru, zjednodušeném evidování pozemků a 

geometrickém plánu pro doplnění souboru geodetických informací o pozemky dosud 

evidované zjednodušeným způsobem. Druhá část diplomové práce obsahuje zpracování 

konkrétního geometrického plánu, od přípravných prací, po odevzdání zákazníkovi. 

 

Klíčová slova: diplomová práce, geometrický plán, soubor geodetických informací 

 

 

 

Summary 

In this dissertation is about creating a survey sketch for addition of file of geodetic 

information on land still registered in simplified land inventory in c.u. Bystřec. The first 

part contains the common information about stable register, simplified land inventory and 

survey sketch for addition file of geodetic information on land still registered in simplified 

land inventory. The second part of dissertation contains a processing concrete geometrical 

plan, from the preparatory work for submission to the customer. 

 

Keywords: dissertation, survey sketch, file of geodetic information 
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Seznam použitých zkratek: 

 

EN                                           Evidence nemovitostí 

PK                                           Pozemkový katastr 

KN                                          Katastr nemovitostí 

KP                                           Katastrální pracoviště 

PM                                          Pozemková mapa 

PN                                           Polní náčrt 

GP                                          Geometrický plán 

KMD                                       Katastrální mapa digitalizovaná 

LV                                           List vlastnictví 

PBPP                                       Podrobný bod polohového pole 

p.č.                                          Parcelní číslo 

S-JTSK                                    Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI                                         Soubor geodetických informací 

SPI                                         Soubor popisných informací 

vfk                                          Výměnný katastrální formát 

CIT                                          Elektronický formát bývalých map 

ZPMZ                                      Záznam podrobného měření změn 

WGS-84                                  Souřadnicový systém GPS 

GPS                                        Globální polohový systém 

BPEJ                                       Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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1. Úvod 

 Námět této diplomové práce je geometrický plán pro doplnění souboru 

geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem. Jedná se 

o geometrický plán v katastrálním území Bystřec. GP je vyhotoven na základě objednávky 

ing. Pavla Krátkého, který si přál zaevidovat pozemek p.č. 1720 dle PK, který je dosud 

evidovaný zjednodušeným způsobem jako součást pozemku p.č. 1720/1 dle KN bez zápisu 

v LV, do SGI, jelikož má v úmyslu pozemek v blízké budoucnosti aktivně využívat. 

Současně s geometrickým plánem bylo objednáno vytyčení ostatních pozemků bez 

vyznačení jejich vlastnických hranic v terénu. Vytyčení těchto pozemků bylo navíc využito 

k vyhotovení GP. Vytyčovací práce se týkaly pozemků p.č.: 1718/1, 1718/2, 1719, 1720/2 

dle KN a 1720 dle PK. Dodatečně byla objednávka rozšířena o vytyčení lesního pozemku 

p.č. 1722 dle KN.  
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2. Nahlédnutí do dané problematiky 

 V této kapitole nahlédneme do vzniku stabilního katastru, kde vznikla sáhová mapa 

v měřítku 1:2880, vysvětlíme si, co znamená zjednodušené evidování pozemků v 

novodobém katastru nemovitostí a nakonec si popíšeme typ geometrického plánu, kterým 

se doplňuje SGI o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem. 
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2.1 Stabilní katastr - vznik mapy 1:2880 

 Základy dnešního novodobého katastru nemovitostí byly položeny nejvyšším 

patentem rakouského císaře Františka I. ze dne 23. 12. 1817 o dani pozemkové a vyměření 

půdy. Jejím základem byl přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy, tzv. stabilní 

katastr. Stabilní katastr byl již zcela založen na vědeckých základech velkoměřítkového 

mapového díla. Pro nové mapové dílo bylo zvoleno Cassini-Soldnerovo nekonformní 

transverzální válcové zobrazení a systém pravoúhlých souřadnic s počátky 

v trigonometrických bodech Gusterberg (pro Čechy) a Svatý Štěpán (pro Moravu). 

Zvolené základní měřítko zobrazení (1:2880) vycházelo z tehdejšího požadavku, aby se 

jedno dolnorakouské jitro (tj. čtverec o straně 40 sáhů) na mapě zobrazilo jako jeden 

čtvereční palec (1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců, 40 sáhů x 6 stop x 12 palců = 2880). 

Hranice všech pozemků byly v přírodě za účasti jejich držitelů řádně vyšetřeny a označeny. 

Podrobné měření bylo realizováno ve většině případů metodou měřického stolu (grafickým 

protínáním). v Čechách probíhalo podrobné měření v letech 1826-1843, na Moravě 1824-

1836. Všechny zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány jako parcely. Výměra 

jednotlivých parcel byla určena ze zobrazené plochy v mapě. Z měřického operátu 

stabilního katastru je dodnes odvozena i většina platných katastrálních map na území 

České republiky. Takové katastrální mapy (zpravidla v měřítku 1:2880) jsou platné na cca 

70 % území dnešního státu. [1] 

 Stabilní katastr stárnul podstatně rychleji, než se předpokládalo, protože nebylo 

zajištěno jeho systematické udržování. Proto bylo nařízeno jeho jednorázové doplnění, tzv. 

reambulace stabilního katastru. Práce byly prováděny ve velkém spěchu v letech 1869 - 

1881 a kvalita původního díla značně utrpěla. [1] 
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2.2 Zjednodušená evidence 

 Nově vzniklý KN při svém začátku zcela převzal operát předchozí EN. Její zásadní 

obsahovou neúplnost (o soukromé pozemky dříve užívané socialistickými organizacemi) 

bylo třeba překlenout založením zjednodušené evidence pozemků. Zjednodušená evidence 

pozemků obsahuje alespoň parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence, původní 

nebo zbytkovou výměru (po majetkoprávně provedených změnách) a údaj o vlastníku. 

Pozemky zjednodušené evidence nejsou zobrazeny v platných katastrálních mapách 

a využívá se proto stále jejich zobrazení v mapách bývalého pozemkového katastru nebo 

navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení. Zakládání zjednodušené evidence 

bylo prováděno souběžně s digitalizací SPI v letech 1994-1998. V letech 1997-1998 byl 

KN jednorázově doplněn o údaje o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek 

(BPEJ) k parcelám. [1] 

 Existence parcel ve zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí je pouze dočasná. 

Parcely se ve zjednodušené evidenci povedou pouze do doby jejich zobrazení v katastrální 

mapě. Do katastrální mapy se zobrazí nejpozději do ukončení pozemkových úprav podle 

zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, nebo v rámci 

zpracovávání katastrálních map do digitální podoby. V katastrálním území, kde je 

vyhlášena platnost mapy v digitální podobě, již neexistují žádné parcely ve zjednodušené 

evidenci. V jednotlivých případech mohou parcely ve zjednodušené evidenci zaniknout i 

tak, že k jejich zobrazení v katastrální mapě dojde v rámci zápisu provedeného vkladem či 

záznamem na základě předložených listin. 
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2.3 Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud 

evidované zjednodušeným způsobem 

 Vyhotovení tohoto druhu geometrického plánu přichází v úvahu v těch 

katastrálních územích, kde dosud nebyly pozemky zapracovány do katastrální mapy a jsou 

vedeny v tzv. mapách zjednodušené evidence. Jedná se o mapy, jejichž základ tvoří mapy 

bývalých pozemkových evidencí, vytvořené převážně v jiném kartografickém zobrazení s 

jiným souřadnicovým systémem, ze kterých zhotovitel geometrického plánu čerpá 

podklady.  

 Z hlediska vyhotovení se tedy jedná o nejnáročnější typ geometrického plánu, který 

klade nároky nejen na vyhledání potřebných podkladů, z nichž je průběh určované hranice 

patrný, ale také na odborné znalosti zpracovatele a jejich praktické využití. V terénu se 

provede vytyčení lomových bodů, s jejichž polohou jsou seznámeni vlastníci všech 

dotčených pozemků. Body se stabilizují předepsaným způsobem a teprve poté dochází 

k vyhotovení geometrického plánu.  

 Zápis do katastru nemovitostí, který probíhá záznamem, se provádí na základě 

žádosti vlastníka a jeho souhlasu se změněným způsobem evidování příslušné nemovitosti. 

Protože nejde o změnu právního vztahu, není zapotřebí žádné listiny pro změnu způsobu 

evidování takovýchto pozemků. Vzhledem k tomu, že se nejedná o dělení pozemků, ale 

pouze dochází k zobrazení již existujícího právního vztahu do katastrální mapy, není nutný 

souhlas stavebního úřadu s dělením dosavadní parcely platného katastrálního operátu. 

Pokud by z protokolu o vytyčení byl zřejmý nesouhlas vlastníků dotčených pozemků 

s jejich průběhem, obsahuje grafické znázornění geometrického plánu před změnou a po ní 

označení těchto hranic mapovou značkou sporné hranice. 
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3. Vyhotovení geometrického plánu 

 V této kapitole si popíšeme vyhotovení geometrického plánu pro doplnění souboru 

geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem v k.ú. 

Bystřec, jenž je předmětem této diplomové práce. Geometrický plán byl vyhotoven na 

základě vytyčení vlastnických hranic v k.ú. Bystřec, které je v působnosti Katastrálního 

úřadu pro Pardubický kraj - katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Zadání měřických prací 

 Zadáním zeměměřických prací, které byly objednány ing. Pavlem Krátkým, bylo 

vyhotovení geometrického plánu pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek 

p.č. 1720 dle PK dosud evidovaný zjednodušeným způsobem jako součást pozemku p.č. 

1720/1 dle KN bez zápisu v LV a vytyčení pozemků, které získal jeho otec v restituci roku 

1992, bez vyznačení jejich vlastnických hranic v terénu. Jedná se o pozemky p.č.: 1718/1, 

1718/2, 1719, 1720/2 dle KN a 1720 dle PK. Dodatečně byla objednávka rozšířena o 

vytyčení lesního pozemku, p.č. 1722 dle KN. Důvodem objednání zeměměřických prací 

byla vzniklá potřeba aktivního využívání těchto pozemků. 
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obr. 1 ortofoto měřené lokality doplněné o mapu PK 

 

 

 

 

3.2 Přípravné práce 

 Dne 26.8. 2013 byl požádán Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí o podklady pro vyhotoveni výše uvedených prací. Na základě 

PM-1731/2013 mně jako zhotoviteli byl přidělen záznam podrobného měření změn č. 873, 

dále mi bylo zasláno vfk a rastrové obrazy katastrální mapy V.S. XXIV-16-18 a mapy 

bývalého pozemkového katastru ve formátu CIT.  
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4Žadatel: (přesně podle registru evidence subjektů – obchodní 

rejstřík) 
Číslo řízení poskytnutí informací 
z KN  

Gregora Pavel-Georeal 
Ostřešany 318 
530 02 Pardubice                        tel. 774 221 311 

 

Číslo řízení podklady pro měření 

 

IČO: Číslo zakázky: Katastrální území: Číslo řízení potvrzení GP 

   601 56 155        49/2013  Bystřec  

Dotčené parcely: Čísla mapových listů: 

(jen u k.ú. v M 1:2880) 

Přidělené číslo ZPMZ 

p.p.č. 1718/1, 1718/2, 1719, 1720/1, 
1720/2 dle KN 
p.č. 1720 dle PK 

 
 V.S. XXIV-16-18 

Popis žádosti: Přidělená parcelní čísla 

Prosím o přidělení ZPMZ, zaslání vfk s širším okolím a katastrální 
mapy XXIV-16-18 a mapy býv. pozemkového katastru ve formátu 
"CIT". Současně prosím o přidělení dvou nových poddělení pro 
p.p.č.1720/1. Jedná se o GP na doplnění pozemku doposud 
evidovaného v ZE (1720 dle PK) a o vytyčení VH dotčených 
parcel. 

 

 

Bezplatně: Ano Ne 

Kopie KM (VFK) pro GP (§ 64 odst. 1 vyhlášky 190/1996 
Sb.) 

Počet parcel u VFK: 
Počet bodů u VFK: 

  

Kopie KM (VKM) pro GP Počet kB:   

Kopie mapy BPK nebo jiné grafické znázornění k vyjádření vlastnických vztahů, 
pokud nejsou vyznačeny v SGI a SPI (§ 64 odst. 2 vyhlášky 190/1996 Sb.) 

  

Kopie grafického podkladu se zobrazením BPEJ   

Kopie přehledu čísel bodů pro GP   

Rastr mapy KN po mapových listech   

Rastr mapy BPK po mapových listech   

K fakturaci: Počet Celkem 

107 
Kopie dokumentace podle § 16 vyhlášky 190/1996 Sb. – 50% z 60 Kč za 

A4 
(mimo GÚ a přehledu sítě pevných bodů) 

  

108 Kopie přehledu PBPP – A4 za 30 Kč   

109 Kopie přehledu PBPP – list SMO5 za 160 Kč   

110 Kopie GÚ o ZhB – bod za 35 Kč   

111 Kopie GÚ o bodu PBPP – bod za 20 Kč   

201 

Tiskový výstup z SPI – A4 za 50 Kč   

Pro parcely: 

202 Tiskový výstup z ostatních částí operátu KN – A4 za 30 Kč   

418-420 Počítačový soubor s údaji SGI   

421 RES nebo databáze bodů – 1 kB za 10 Kč   

422 Seznam souřadnic PBPP – bod za 5 Kč   

423 Rastrová data katastrální mapy – mapový list za 150 Kč   

424 Rastrová data přehledu čísel bodů – mapový list za 150 Kč   

501 Údaje o bodu – bod za 70 Kč   

502 Souřadnice bodu ZBPP – bod za 20 Kč   

503 Souřadnice bodu ZBPP doplněné nadmořskou výškou – bod za 25 Kč   

504 Údaje o zhušťovacím bodu – bod za 35 Kč   

505 Souřadnice zhušťovacího a zajišťovacího bodu – bod za 20 Kč   

 Celkem  

V Pardubicích 
dne: 

  26.8. 2013    Gregora P. 

obr. 2 žádost o podklady 
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obr. 3 Informace o řízení, rezervace čísel parcel, ZPMZ a PBPP 
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obr. 4 lokalita na mapě PK 

 

obr. 5 lokalita na papě KN 
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  Zadaná lokalita hraničí parcelou č. 1722 s katastrálním územím Horní Čermná, kde 

je v západní části lokality katastrální hranice vyjádřena číselně prostřednictvím ZPMZ 

č.686 a 687 pro k.ú. Bystřec a ve východní části prostřednictvím ZPMZ č.213 a 216 pro 

k.ú. Horní Čermná. V prostoru lokality a jejím okolí není v soboru geodetických informací 

žádný jiný ZPMZ v číselné podobě (ve vfk). V říjnu 2013 jsem navštívil po telefonické 

objednávce katastrální pracoviště v Ústí nad Orlicí a prohledal jsem ZPMZ uložené v 

technické dokumentaci katastrálního pracoviště. V té době byly v KP v Ústí nad Orlicí 

zahájeny práce na obnově katastrálního operátu přepracováním, tvorbou KMD (katastrální 

mapy digitalizované). Byly nalezeny PN z dob, kdy se měření neprovádělo číselně a PN z 

pravidelných evidenčních přehlídek, které pro požadované práce neměly význam. Byly 

pořízeny kopie ZPMZ 686 a 687 a získána informace, že v katastrálním území Horní 

Čermná budou zahájeny pozemkové úpravy. 

 Souřadnice (S-JTSK) bodů ze ZPMZ 686, 687, 213 a 216 byly přepočteny pomocí 

programu na přepočet souřadnic do WGS-84 a uloženy do turistické GPS. V říjnu 2013 

byla v lokalitě provedena rekognoskace. Jedná se o kopcovité území, v jehož údolí protéká 

Tisecký potok a zalesněná úbočí tvoří na obou stranách prudké svahy. 

 

obr. 6 Tisecký potok 

 

  Pomocí GPS byly v terénu vyhledávány stávající hraniční znaky pro Helmertovu 

transformaci pomocí identických bodů. Nalezené stabilizované body č. 686-11, 686-151, 

686-148, 686-149, 686-152, 686-145, 213-357 a 216-395 byly zaměřeny polygonovým 

pořadem č.1, vedeným z měřického bodu 4001 do bodu 4016 a připojeným na souřadnice 

bodů PBPP 515, 516 a podrobného bodu 686-11.   
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obr. 7 oblast vedení polygonového pořadu č.1 

 

 Na základě naměřených hodnot totální stanicí Topcon GPT 9003M byly zvoleny 

identické body pro transformační klíč Helmertovy transformace a byly vybrány body č. 

213-357, 216-395, 686-11 a 686-145, jejichž vzájemná poloha odpovídá charakteristice a 

kritériu přesnosti dle bodu 15, přílohy platné vyhlášky č. 357/2013Sb., i když pro 

Helmertovu transformaci bodů kódu kvality 8 v mapových podkladech měřítka 1:2880 

není přesnost definována. Identické body byly ověřeny transformací. 
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obr. 8 pozemek kde se vyhotovuje GP 

 

 

 

 

3.3 Vytyčovací práce související z GP  

 Měřické práce byly provedeny strojem Topcon GPT 9003M a z měřických bodů 

vypočtených polygonovým pořadem č.1 bylo dne 19.10. 2013 započato vytyčování 

lomových bodů obvodu požadovaných pozemků, které tvoří lomové body č. 1-30.  
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obr. 9 vytyčování na totální stanici Topcon GPT 9003M 

 

obr. 10 vytyčování na totální stanici Topcon GPT 9003M 

 

 Souřadnice měřických bodů a vytyčovaných lomových bodů byly umístěny do 

paměti totální stanice. Lomové body vlastnických hranic byly stabilizovány plastovými 

mezníky a označeny dřevěnými kolíky délky 1 m. 
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 Z důvodu velmi členitého a zalesněného terénu u pozemku p.č. 1722 bylo nutné 

měřickou síť zhustit polygonovými pořady č. 2 a 3, což bylo provedeno dne 11.11. 2013. 

Dne 15.11. a 2.12. 2013 bylo dokončeno vytyčení lomových bodů, některých z rajonů 

určených z polygonových pořadů č. 1, 2 a 3 a provedeno změření kontrolních oměrných 

pásmem a ve svažitém a nepřístupném terénu nezávislým polárním zaměřením. Poloha 

vytyčovaných bodů (sever-jih) kopíruje rozhraní lesních pozemků a louky na katastrální 

hranici Bystřec-Horní Čermná. Na severu vytyčované lokality jsou vytyčené body na 

okraji lesa, viz detail A přílohy 2 (ZPMZ),  (body. č.3, 4, 5 a 6. - za bodem č. 5 je starý dub 

a bod č.5 je v přibližném prodloužení polní cesty, viz obr. 11.) 

 

obr. 11 bod č.5 

 

 Body č. 7, 8 a 9 jsou na zarostlé mezi. Pro přenos přes rozhraní USB a převod 

naměřených dat mezi totální stanicí Topcon GPT 9003M a PC byl použit program 

GEOMANW. Pro výpočty byl použit program Geus 15.5 a v roce 2014 Geus 18.0 . 
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obr. 12 zarostlá mez, kde se nacházejí body č. 7, 8 a 9 

 

 

3.4 Kancelářské práce 

 V průběhu měření byly prováděny v programu Geus 15.5 výpočty, ověřování 

identických bodů a bylo provedeno grafické zobrazení ZPMZ a vytyčovacího náčrtu v 

grafickém programu AutoCAD 2000iMAP s geodetickou nadstavbou GeoPol. Tyto 

výstupy, včetně předávacího protokolu, byly vyhotoveny dle vyhlášky č.164/2009Sb. jako 

novely vyhlášky č. 26/2007Sb..  
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obr. 13 kancelářské práce v programu Geus 

 

 Vytyčovací náčrt, protokol o vytyčení pozemků a ZPMZ byl ověřen pod č. 

176/2013 dne 9.12. 2013 úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Na seznámení s 

vytyčením byli doporučenými dopisy s 14 denním předstihem pozváni na den 7.12. 2013 

všichni dotčení vlastníci. Při seznámení s vytyčením vlastnických hranic byl celý průběh 

vytyčených hranic obejit s přítomnými dotčenými vlastníky a oprávněnými, či 

zmocněnými osobami. Vlastníci mimo dotazů, jak  bylo vytyčení provedeno a hranice 

vytyčeny, neměli k vytyčení zásadní připomínky, tak tedy nejsou žádné uvedeny v 

předávacím protokolu. Vytyčovací protokol a protokol o vytyčení pozemků byl po 

okopírování originálů rozeslán dne 6.1. 2014 všem dotčeným vlastníkům, pak také na 

příslušné katastrální pracoviště a objednateli byly předány originály. Poté započaly práce 

na geometrickém plánu. 

 V březnu 2014 bylo zahájeno zpracování geometrického plánu pro doplnění 

souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem. 

Pozemek 1720 dle PK leží cca uprostřed pozemku p.č. 1720/1 dle KN. Nové hranice tvoří 

vytyčené body č. 8, 9, 10 a 11 na východní straně pozemku 1720 dle PK a body č. 16, 17 a 
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18 na západní straně pozemku. Způsob určení výměr zbytkové původní parcely č. 1720/1, 

nové zbytkové parcely 1720/4 a nově vytvořené parcely, která je předmětem 

geometrického plánu, p.č. 1720/5, kterou tvoří parcela 1720 dle PK, je grafický s  kódem 

0.  Rozdíl mezi výměrou parcely 1720 dle PK s listem vlastnictví 629 evidovanou v KN a 

nově utvořenou parcelou 1720/5 dle KN je menší, než hodnota mezní odchylky podle bodu 

14.10 přílohy platné katastrální vyhlášky. 

 

obr. 14 výpočet výměr parcel 
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 Hranice mezi pozemky v jednom vlastnictví objednatele nebyly vytyčovány. Při 

seznámení s vytyčením vlastnických hranic byli vlastníci seznámeni s možností zpřesnění 

hranic, ale nebylo reálné, že by všichni dotčení vlastníci podepsali souhlasné prohlášení o 

shodě na průběhu hranic pozemků. Proto je v geometrickém plánu poznámka, že vytyčené 

souřadnice na dosavadní hranici (byť určené měřením), budou zapsány do katastru 

nemovitostí s kódem kvality vyšším než 3. Rastrové mapové podklady byly digitalizovány 

vektorizovanou kresbou v programu Geus verze 18.0, která je kompatibilní s novou 

katastrální vyhláškou č.357/2013Sb.. Grafika programu Geus ve formátu *GKR byla 

konvertována přes formát *dxf do formátu *dwg a zpracována v AutoCADu verze 

Map2000i. V tomto programu byly také zpracovány tabulky geometrického plánu, 

vytyčovacího náčrtu a desky ZPMZ. 

 

obr. 15 kancelářské práce v programu AutoCAD Map2000i 
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obr. 16 kancelářské práce v programu AutoCAD Map2000i 

 

 Geometrický plán byl v roce 2014 zpracován dle nové katastrální vyhlášky č. 

357/2013Sb.. Geometrický plán se všemi jeho součástmi potřebnými pro jeho potvrzení  

katastrálním úřadem, což jsou výtisky geometrického plánu, ZPMZ 873, výpočet výměr, 

vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení v kopii a žádost o potvrzení geometrického plánu se 

100 Kč kolkem, byl zaslán k potvrzení na katastrální pracoviště v Ústí nad Orlicí. 

Elektronicky byl také zaslán import změnových vět ve formátu *vfk.  

 Průběh řízení potvrzování geometrického plánu je možné sledovat na stránkách 

www.cuzk.cz. 
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obr. 17 vyhledání řízení KN 

 

 

4. Závěr 

 Kdyby se jednalo o měřické práce v příznivějším terénu, mohla se využít 

technologie GPS. Avšak jelikož je lokalita zalesněná a k dispozici byla pouze 

jednofrekvenční GPS PROMARK 3 s postprocesingovým zpracováním dat, bylo by 

použití této technologie časově náročnější a velmi pravděpodobně by následovalo 

opakované měření z důvodu zalesnění a dále by bylo nutné provést ověření určovaného 

bodu, které ukládá za povinnost výklad pravidel ČÚZK pro přejímání a hodnocení 

výsledků určení bodů podrobného bodového pole a podrobných  bodů technologií GNSS. 
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 Geometrický plán byl vyhotoven dle předpisů se všemi náležitostmi, což ověřil 

svým podpisem a otiskem razítka potvrdil ing. Igor Fiala, úředně oprávněný zeměměřický 

inženýr.  

 Pokud v geometrickém plánu nebude shledána vada, pověřený pracovník 

geometrický plán v poli označeném pro souhlas s očíslováním parcel označí razítkem 

katastrálního úřadu se státním znakem spolu s číslem řízení potvrzení geometrických 

plánů, datem potvrzení, jménem a svým podpisem. Tento způsob bude fungovat ještě do 

30.6. 2014 a po tomto datu bude možné pouze elektronické podání, které je možné použít 

souběžně již od platnosti nové vyhlášky č.357/2013Sb.. Jeden stejnopis geometrického 

plánu a záznam podrobného měření změn si ponechá katastrální úřad v technické 

dokumentaci a ostatních osm stejnopisů zašle poštou osobě uvedené v žádosti o potvrzení 

geometrického plánu. Zákazníkovi bude předáno sedm stejnopisů. Jeden stejnopis si 

ponechám jako zhotovitel geometrického plánu pro případné vyhotovení ověřených kopií 

geometrického plánu, kdyby byly v budoucnu zapotřebí. Vlastní zápis geometrického 

plánu do katastru nemovitostí si zajistí objednatel, ing. Pavel Krátký. 
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