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Anotace

Úkolem mé diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro vytyčení

hranice pozemku a jeho doplnění ze zjednodušené evidence do souboru geodetických

informací a rozdělení pozemku v katastrálním území Obrataň. Cílem diplomové práce je

komplexní zpracování geometrického plánu – vyhledání podkladů na příslušném

katastrálním úřadu, zaměření změn v terénu a následné zpracování dat. Celá práce je

rozdělena do dvou částí – teoretické části a praktické části.

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, záznam podrobného měření změn,

doplnění SGI, rozdělení pozemku, katastrální mapa

Summary

The task of my diploma work is to prepare the survey sketch for demarcation of land

boundary and the addition of a simplified registration file of geodetic information and

dividing of the land in the cadastral Obrataň. The aim of diploma work is a complex

processing of survey sketch - to find documents on competent Cadastral office, to measure

out changes to the field and after that process the data. The all work is divided into two

parts – theoretical part and practical part.

Keywords: survey sketch, estate cadastre, report detailed measurements of changes,

addition file of geodetic information, dividing of the land, cadastral map
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Seznam použitých zkratek

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČR - Česká republika

ČSN - Československá (Česká) státní norma

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální

DKM - digitální katastrální mapa

EN - evidence nemovitostí

JEP - jednotná evidence půdy

GNSS - globální navigační družicový systém

GP - geometrický plán

ISKN - informační systém katastru nemovitostí

KM-D - katastrální mapa digitalizovaná „s pomlčkou“

KMD - katastrální mapa digitalizovaná

KN - katastr nemovitostí

k.ú. - katastrální území

MNČ - metoda nejmenších čtverců

PK – pozemkový katastr

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

SGI - soubor geodetických informací

SPI - soubor popisných informací

THM - technicko-hospodářské mapování

VFK - výměnný formát katastru

ZPMZ - záznam podrobného měření změn

ZMVM - základní mapa velkého měřítka



Bc. Tereza Petrušková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované

zjednodušeným způsobem

2014 1

1. Úvod

Aby bylo možné zapisovat do katastru nemovitostí změny hranice katastrálního

území a hranice územní správní jednotky, rozdělení pozemku, změny hranice pozemku,

vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu, určení hranic pozemků při

pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu

katastrálního operátu, doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud

evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu,

opravy geometrického a polohového určení nemovitosti, upřesnění údajů o parcele podle

přídělového řízení, průběhy vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, je potřeba k dotyčné změně

vyhotovit geometrický plán.

Obsahem práce je kompletní zpracování geometrického plánu a záznamu

podrobného měření změn, které spolu tvoří technický podklad pro provedení změny v

souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. Elaborát byl odevzdán

na Katastrální úřad pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov.

Cílem práce (geodetického měření) bylo vytyčení obvodu souboru místně

souvisejících pozemků dvou spoluvlastníků (jeden list vlastnictví), a následné rozdělení

pozemků na dvě plošně přesně stejně velké části.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

2. Historie geometrických plánů a katastrů

Vznik geometrických plánů se pojí s rokem 1883 a má návaznost na reambulaci

stabilního katastru, z důvodu průběžné aktualizace katastrálních map.

2.1 Stabilní katastr

Důležitým historickým datem byl 23. prosinec 1817, kdy byl vydán císařský patent o

dani pozemkové, který pro území celé monarchie položil základ tzv. stabilního katastru.

Tento císařský patent vycházel ze zásady, že každá země, každá obec a každý držitel půdy

má přispívat podle výtěžku ze svých pozemků na krytí státních vydání.

Šlo o přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy na vědeckých základech

velkoměřítkového mapového díla s využitím trigonometrie. Pro toto 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). V Čechách probíhalo podrobné měření v letech 1826-1843, na

Moravě 1824-1836 a to ve většině případů metodou měřického stolu (grafickým

protínáním).  Všechny zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány jako parcely a

výměra jednotlivých parcel byla určena ze zobrazené plochy v mapě. Z map stabilního

katastru je odvozena i většina dosud platných katastrálních map. Takové katastrální mapy

(zpravidla v měřítku 1:2880) jsou dnes platné na necelé polovině území dnešního státu.

Protože nebylo zajištěno systematické udržování katastru, bylo později nařízeno jeho

jednorázové doplnění, tzv. reambulace stabilního katastru. Práce byly prováděny ve

velkém spěchu v letech 1869 - 1881 a kvalita původního díla značně utrpěla. V roce 1871

byl přijat nový zákon o založení nových pozemkových knih a bylo nařízeno, že v nových

pozemkových knihách mají být zaneseny veškeré nemovitosti i práva a povinnosti s nimi

spojené. Zákon stanovil, že pozemkové knihy jsou veřejné. Práva zapisovaná do
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pozemkových knih se nabývala vkladem - intabulací. Díky přísným a přesným formálním

pravidlům pro zápis byl zajišťován vysoký soulad mezi skutečností a evidovaným stavem.

Katastr daně pozemkové platil až do r. 1927.

Obr.1 – Výřez originální mapy stabilního katastru 1:2880 (1824-1843) [12]

Obr.2 – Výřez originální mapy stabilního katastru 1:2880 (1859-1927) [12]
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Obr.3 - Geometrický plán vyhotovený v období stabilního katastru [15]

2.2 Pozemkový katastr

Dalším důležitým historickým datem byl 16. prosinec 1927, kdy byl přijat zákon

o pozemkovém katastru (dále jen „PK“) a jeho vedení (Katastrální zákon) a katastr daně

pozemkové se tak změnil na pozemkový katastr. Katastrální mapy byly zobrazovány
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zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:2000, a to v lokálním národním souřadnicovém systému

Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen „S-JTSK“), charakterizovaným

Besselovým elipsoidem a Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné

poloze. Pro každou parcelu byl v pozemkovém katastru uveden držitel, výměra, vzdělávání

(kultura), jakostní třída a katastrální výtěžek. Pozemkový katastr sestával z měřického

operátu, písemného operátu, sbírky listin a úhrnných výkazů a byl zákonem stanoven jako

veřejný. Zákon stanovil vzájemnou ohlašovací povinnost mezi katastrálními měřickými

úřady a knihovními soudy. Pozemkový katastr byl velmi přesný a spolehlivý především do

roku 1938, později již nebyla jeho údržba dostatečná a po roce 1956 se přestal udržovat

vůbec.

Zásadní změny vlastnických práv k nemovitostem přinesly po skončení 2. světové

války poválečné konfiskace, navazující přídělové řízení, revize tzv. první pozemkové

reformy a vyhlášení tzv. druhé pozemkové reformy a to až na třetině území státu. Byl

prolomen intabulační princip, a vznikal tak zcela nový právní stav, který byl v hrubém

nesouladu se stavem katastru a pozemkových knih. Přídělový operát nebyl všude založen

zcela jednotně. Jeho měřickou část tvořil zejména grafický přídělový plán, který byl

vyhotovován zpravidla na zmenšeninách katastrálních map do měřítka 1 : 5000 a to co

nejjednoduššími způsoby. Z takto přibližných zákresů byly zjišťovány dalším

jednoduchým způsobem i výměry dělených parcel. Protože příděly nebyly zaměřeny

a nové hranice nebyly v katastrálních mapách zobrazeny, vznikl během několika let

neutěšený stav, který nebyl dodnes napraven. Původní technické podklady (grafické

přídělové plány) jsou přitom již často nečitelné, poškozené nebo jsou i ztraceny.

Roku 1951 došlo nabytím nového občanského zákoníku k definitivnímu opuštění

intabulačního principu zápisů do pozemkových knih a vlastnictví se nadále nabývalo

samotnou smlouvou nebo přecházelo ze zákona, výrokem soudu, úřadu nebo orgánu

veřejné správy, což mělo za následek postupný úpadek významu a spolehlivosti zápisů

v pozemkových knihách i v pozemkovém katastru.

Z důvodu potřeby plánování zemědělské výroby byla roku 1956 založena Jednotná

evidence půdy (dále jen „JEP“), která evidovala, kdo půdu obhospodařuje, nikoliv kdo ji

vlastní. Pozemkový katastr tak byl opuštěn a přestal být nadále udržován. Soukromá práva

k nemovitostem nepodléhala v letech 1951-1964 žádné úplné a systematické evidenci.
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Obr.4 – Výřez originální mapy pozemkového katastru z roku (1930-1942) [12]
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Obr.5 - Geometrický plán vyhotovený v období pozemkového katastru [15]
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Obr.6 - Geometrický plán vyhotovený v období JEP [15]

2.3 Evidence nemovitostí

Dne 1. 4. 1964 nabyl účinnosti zákon o evidenci nemovitostí (dále jen „EN“), přesto

však ani tato nová právní úprava nesměřovala k obnovení intabulačního principu a úplné
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evidenci soukromých práv k nemovitostem a dále evidovala především údaje

o nemovitostech nutné pro plánování a řízení hospodářství, zejména zemědělské a lesní

výroby. Tyto údaje byly závazné jen pro plánování a řízení zemědělské a lesnické výroby,

pro výkaznictví a statistiku o zemědělském půdním fondu a lesním půdním fondu a pro

přehledy nemovitostí vedené socialistickými organizacemi. Součástí EN mělo být

i evidování právních vztahů k nemovitostem, a protože se od r. 1951 žádná taková úplná

a systematická evidence právních vztahů nevedla, bylo nutné její nové založení.

Zjišťovaly se a zapisovaly aktuální právní vztahy k nemovitostem, což trvalo skoro čtvrt

století (1964 - 1988). EN obsahovala operát měřický, operát písemný, sbírku listin

a sumarizační výkazy. Pozemkové mapy evidence nemovitostí vycházely z předchozích

ostrovních map bývalého pozemkového katastru, které byly skresleny do souvislého

zobrazení. Nové pozemkové mapy byly postupně vyhotovovány na základě výsledků

technicko-hospodářského mapování (dále jen „THM“) a později na základě výsledků

tvorby základní mapy velkého měřítka (dále jen „ZMVM“).

Obr.7 - Výřez mapy evidence nemovitostí 1:2880 - Čechy (1960-1990) [12]
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Obr.8 - Geometrický plán vyhotovený v období evidence nemovitostí [15]
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2.4 Katastr nemovitostí

Z důvodu neúplného obsahu EN nebylo možné v této evidenci pokračovat a 1. ledna

1993 tak vznikl nový operát katastr nemovitostí (dále jen „KN“) České republiky. Byl

částečně obnoven intabulační princip, a to pro smluvní nabývání věcných práv

k nemovitostem, kdy k jejich nabytí dochází vkladem do KN. Věcná práva, jejichž nabytí

není podmíněno vkladem, se do KN zapisují záznamem. Katastrální operát tvoří soubor

geodetických informací (dále jen „SGI“) a soubor popisných informací (dále jen „SPI“),

souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetření a měření a sbírka listin.

KN při svém začátku zcela převzal operát předchozí EN. Její zásadní obsahovou neúplnost

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

(dále jen „BPEJ“) k parcelám. V roce 1998 byla zahájena digitalizace SGI.
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Obr.9 - Geometrický plán vyhotovený v období katastru nemovitostí [15]
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3. Zákonná legislativa

Stejně jako pro jakákoliv geodetická měření v České republice (dále jen „ČR“), tak i

pro tuto práci je nutno vycházet ze stávajících platných zákonů a navazujících předpisů.

Z nepřeberného množství zákonů je třeba jmenovat alespoň tyto:

• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k

nemovitostem, v platném znění [4]

• Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální

zákon), v platném znění [6]

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením, v platném znění [7]

• Zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném

znění [5]

• Vyhláška 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška),

v platném znění [2]

• Vyhláška 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením, v platném znění [1]

• Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod 2007 [3]

Z uvedených předpisů uvádím dále jen ustanovení vybraných předpisů, která se

bezprostředně týkají dané problematiky – geometrického plánu.

3.1 Zákon č. 265/1992 Sb. v platném znění

Tento zákon řeší zápis přesně stanovených práv k nemovitostem.
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3.2 Zákon č. 344/1992 Sb. v platném znění

Tento zákon zřizuje katastr nemovitostí, upravuje jeho náležitosti, řeší obnovu

katastrálního operátu, provádění geodetických prací, vyhotovování geometrických plánů a

řeší další navazující činnosti.

3.3 Zákon č. 200/1994 Sb. v platném znění

§1

„Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu,

ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní

mapová díla.“ [7]

3.4 Zákon č. 359/1992 Sb. v platném znění

Tento zákon se zabývá státní správou na úseku zeměměřictví.

3.5 Vyhláška 26/2007 Sb. v platném znění

§1

„Tato vyhláška podrobněji upravuje předmět a obsah katastru, činnosti při správě katastru

a obnově katastrálního operátu, zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování

geometrických plánů a upřesněných přídělových plánů a vytyčování hranic pozemků,

označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem, postup při vkladu,

záznamu a poznámce.“ [2]

3.6 Vyhláška 31/1995 Sb. v platném znění

§ 1

„Vyhláška stanoví předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se

bodových polí, předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl,

postup při standardizaci geografického názvosloví, předmět a obsah výsledku

zeměměřických činností, ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním, náležitosti

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení

základních státních mapových děl, náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a
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žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledku zeměměřických činností.“

[1]
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4. Podklady

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru

geodetických informací a souboru popisných informací, záznamy podrobného měření

změn, údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a

bodech podrobného polohového bodového pole a údaje o BPEJ.

4.1 Katastrální mapy

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka a slouží jako

grafický podklad pro určování právních vztahů k nemovitostem a k určování daně z

nemovitosti. Katastrální mapa obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a

popis a má tyto formy – digitální mapa, digitalizovaná mapa a analogová mapa.

Pokud nejsou vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných

informací katastru právní vztahy k nemovitostem, použije se jako podklad mapa bývalého

pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu s příslušnými

písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí. Těchto

starších údajů se použije i tehdy, dosahují-li vyšší grafické přesnosti než platná katastrální

mapa.

Katastrální mapa může mít v ucelených částech katastrálního území různou formu.

4.1.1 Digitální mapa

Digitální mapa (dále jen „DKM“) je nejpřesnější forma katastrální mapy a funguje

jako spojitá a bezešvá mapa pro území celé ČR. Jedná se o vektorovou grafickou kresbu,

kde každý bod má svojí jasně definovanou polohu s kódem kvality bodu 3 s danou střední

souřadnicovou chybou 0,14m. Body jsou označeny čísly s uvedením polohy souřadnic Y,

X v souřadnicovém systému S-JTSK. DKM vzniká od roku 1993 a to několika způsoby:

• Obnovou katastrálního operátu novým mapováním.

• Na podkladě výsledků pozemkových úprav

• Přepracováním analogové katastrální mapy vedené v S-JTSK

• Převedením číselného vyjádření analogové mapy vedené v S-JTSK do digitální

formy (mapy ZMVM z let 1981-1994, THM z let 1961-1980, Instrukce A z let
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1930-1960 a číselné mapování v letech 1900-1930 v zobrazení Cassini-

Soldner, později graficky transformované do S-JTSK )

Obr.10 – Výřez snímku digitální katastrální mapy [19]

4.1.2 Digitalizovaná mapa

Digitalizovaná mapa (dále jen „KMD“) vzniká převedením analogové katastrální

mapy do číselné podoby a je charakterizovaná nižší přesností než digitální katastrální

mapa. Tento druh katastrální mapy se pořizuje od roku 2009. KMD vzniká těmito způsoby:

• Přepracováním analogové katastrální mapy vedené v jiném souřadnicovém

systému než je S-JTSK

• Přepracováním analogové katastrální mapy vedené v S-JTSK, která nesplňuje

přesnost stanovenou pro DKM.

4.1.3 Digitalizovaná mapa „s pomlčkou“

Digitalizovaná mapa „s pomlčkou“ (dále jen „K-MD“) vzniká přepracováním

analogové mapy vedené v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském

do digitální podoby. Mapa má nižší přesnost bodů.
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4.1.4 Analogová mapa

Analogová mapa je katastrální mapa vyhotovená s přesností a v zobrazovací soustavě

dané dobou jejího vzniku. Jedná se o mapy převzaté z dřívějších pozemkových evidencí.

Dnes jsou vedeny na plastové polyetylénové fólii. Oproti digitální katastrální mapě mají

mnoho nevýhod (určitá nepřesnost, problematické zaznamenávání změn, …).

Analogové mapy jsou buď vedeny v S-JTSK – to jsou mapy dekadické vedené

v měřítku 1:5000, 1:2000 nebo 1:1000, nebo vedené v gusterbergském nebo

svatoštěpánském systému v měřítku 1:2880 (sáhovém), měřítku 1:2500 (dekadickém) nebo

měřítkách odvozených.

Pro zobrazení polohopisu v této mapě musí spojnice lomových bodů v mapě

dosahovat délky alespoň 0,2 mm, jinak se nezobrazuje.

Obr.11 – Výřez snímku analogové katastrální mapy [19]

4.2 Záznamy podrobného měření změn

Každý zhotovitel geometrického plánu (dále jen „GP“) musí navazovat na předchozí

zeměměřickou činnost. Všechny předchozí záznamy podrobného měření změn (dále jen
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„ZPMZ“) jsou uloženy v papírové formě v archivu na příslušném katastrálním úřadu,

v některých katastrálních území pak už mají ZPMZ naskenované do digitální podoby.

4.3 Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích

bodech a bodech podrobného polohového bodového pole

Body polohových bodových polí slouží pro připojení měření do určitého závazného

geodetického referenčního systému JTSK.

4.4 Údaje o bonitované půdně ekologické jednotce

Údaje o BPEJ se vydávají ve formě počítačového souboru nebo jako kopie

grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru

obsaženy.

Jedná se o pětimístný číselný kód, který vyjadřuje půdně-klimatické vlastnosti půdy.

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu, druhá a třetí číslice

vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrtá číslice stanoví kombinaci

svaživosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci

hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti.
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5. Zeměměřická činnost v terénu

Aby bylo možné doplňovat změny do katastrálních map, je potřeba měřit v určitém

závazném geodetickém referenčním systému JTSK.

Geometrickým základem podrobného měření jsou:

• body referenční sítě permanentních stanic - v případě použití technologie

globálního navigačního družicového systému (dále jen „GNSS“)

• body polohového bodového pole, popřípadě pomocné měřické body

• v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, jejichž souřadnice byly

určeny v S-JTSK s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou

chybou mxy=0,14 m, nebo výjimečně v místním souřadnicovém systému,

nejedná-li se o stanovené prostory

Při měření se ověří, zda se v terénu nezměnila poloha bodů geometrického základu a

identických bodů. Body polohového bodového pole se ověřují podle geodetických údajů

nebo z výsledků měření, ověření identických bodů se provede určením jejich vzájemné

polohy (například polárním zaměřením) nebo změřením vzdálenosti identického bodu

od nejméně dvou jiných bodů, které lze považovat za identické.

Nově určované lomové body navrhovaných a dosavadních vlastnických hranic

pozemků se zpravidla před měřením označí trvalým způsobem podle § 88 vyhlášky [2].

Při vytyčení bodu na neznatelné dosavadní vlastnické hranici, ze kterého nová

hranice při dělení pozemku vychází, se postupuje obdobně podle § 85 až 87 vyhlášky [2].

Body polohopisu zaměřované kontrolně (dále jen „kontrolní body“), jiné než vlastnické

hranice pozemků, se označí pro účely zaměření dočasným způsobem.

Na dosavadní hranici dotčené změnou se jako navazující kontrolní body zaměří

nejméně ty sousední lomové body, mezi nimiž se průběh hranice mění, s výjimkou

případu, kdy dosavadní hranice mezi bodem změny a sousedním lomovým bodem zaniká a

případu, kdy se jedná o hranici mezi pozemky jednoho vlastníka. Pokud sousední lomový

bod hranice není možné zaměřit a přitom průběh dosavadní hranice v okolí změny je

zřetelný, lze zaměření takového lomového bodu nahradit zaměřením zřetelné části hranice.

V případě nezřetelného průběhu dosavadní hranice v okolí změny, se sousední lomové

body vytyčí.
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Poloha lomového bodu změny se jednoznačně určí měřením a ověří oměrnými nebo

jinými kontrolními mírami. [2]

5.1 Přesnost podrobného měření a souřadnic podrobných bodů

Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je dána základní

střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m.

Délky se určují s přesností, která je dána základní střední chybou délky md, která je

dána vztahem 








+

+
⋅=

20

12

d

d
kmd , kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se

vypočte jako √2 násobek základní střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu

kvality bodu s nižší přesností.

Kód kvality podrobných bodů se stanoví podle hodnoty výběrové střední

souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě mxy:

Kód

kvality

Základní střední

souřadnicová chyba mxy

3 0,14 m

4 0,26 m

5 0,50 m

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední

souřadnicové chyby mxy a mezní rozdíl délky ud se stanoví dvojnásobkem základní střední

chyby délky md. Mezní polohová chyba up je dána vztahem up=√2 . uxy. [2]

5.2 Posouzení přesnosti

Posouzení přesnosti souřadnic podrobného bodu polohopisu se provádí pomocí:

• oměrných měr nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných

vybraných dvojic podrobných bodů a jejich porovnání s délkami, vypočtenými

ze souřadnic nebo

• nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a jejich

porovnání s prvotně určenými souřadnicemi.
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Posouzení dosažené přesnosti souřadnic nově určovaného podrobného bodu

polohopisu pomocí nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu se přesnost

považuje za vyhovující, když

• výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená metodou nejmenších čtverců,

nebo

• výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená z dvojice měření

je menší než mezní souřadnicová chyba uxy.

Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu pomocí nezávislého

kontrolního určení souřadnic podrobného bodu nesmí skutečná souřadnicová chyba

překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy.

Posouzení přesnosti délky se považuje za vyhovující, pokud rozdíl kontrolně měřené

délky a délky vypočtené ze souřadnic je menší než mezní rozdíl ud. [2]

5.3 Metody měření

Pomocné body se mohou označovat dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou,

hřebem, vyrytým křížkem apod. a určují se:

• technologií GNSS

• plošnými sítěmi

• volným polárním stanoviskem - na body polohových bodových polí nebo na

pomocné body musí být změřeny nejméně dvě délky a dva vodorovné směry.

Pokud se použije připojení na jednoznačně identifikovatelné podrobné body

určené s kódem kvality 3, pak je nutné měření připojit na nejméně tři body. V

případě volného stanoviska, protínání ze směrů nebo protínání z délek, musí

být úhel na určovaném bodě (mezi směry na dva dané body) v rozmezí 30 gon

až 170 gon.

• protínáním ze směrů, popřípadě z délek

• pomocnými polygonovými pořady - největší přípustná délka volného

polygonového pořadu (nejvýše tří na sebe navazujících rajónů) je 250 m. Délka

měřické přímky a polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být

větší než 2000 m
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• rajóny - délka rajónu může být nejvýše 1000 m a přitom nejvýše o 1/3 větší než

délka měřické přímky, na kterou je rajón připojen, nebo nesmí být větší, než je

délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu

• staničením na měřických přímkách mezi body polohových bodových polí

a pomocnými body

Podrobné body se obvykle zaměřují polární metodou nebo technologií GNSS, ostatní

metody se používají k zaměření podrobných bodů, které není možné těmito dvěma

metodami změřit.

Délky se měří a registrují dálkoměrem s přesností na 0,01 m, Naměřené délky se

opravují o fyzikální redukce, o matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-

JTSK. Redukce není nutné zavádět, nepřesáhne-li jejich součet pro danou délku 0,02 m.

Úhlové údaje se měří a registrují s přesností alespoň na 0,001 gon. Orientace na stanovisku

se provede vždy nejméně na dva body polohových bodových polí nebo na pomocné body.

Nejméně na jeden z nich se měří také délka, výjimka je přípustná jen při orientaci na dva

trvale signalizované nepřístupné body.

Vzdálenost určovaného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice

stanoviska s nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jednu polovinu. Nelze-li

zaměřit více než jeden orientační směr, orientace se ověří na kontrolně zaměřeném

podrobném bodu určeném z jiného stanoviska. Podrobné body, které není ze stanoviska

vidět přímo, lze zaměřit s použitím polárních kolmic. Polární kolmice nesmí být delší než

1/2 délky od stanoviska k patě kolmice a nesmí přesáhnout délku 30 m. [3]

5.4 Číslování pomocných a podrobných bodů

Pomocné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru

PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo katastrálního území a CCCC je pořadové číslo

pomocného bodu od 4001 včetně.

Podrobné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru

PPPSZZZZCCCC, kde PPP je pořadové číslo katastrálního území, S je uvnitř územního

obvodu nulové číslo nebo může znamenat příslušnost bodu do sousedního územního

obvodu a pak má hodnotu 1 až 8, ZZZZ je číslo měřického náčrtu a CCCC je pořadové

číslo podrobného bodu v rámci měřického náčrtu v rozmezí od 1 do 3999. [3]
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6. Záznam podrobného měření změn

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem

• pro vyhotovení geometrického plánu,

• pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a

v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale

nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla

• pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem.

Přílohou záznamu podrobného měření změn je kopie dokumentace o vytyčení hranice

pozemku. [2]

6.1 Náležitosti záznamu podrobného měření změn

• popisové pole

• náčrt

• zápisník

• protokol o výpočtech

• záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)

• návrh zobrazení změny

• údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo

změněných hranic

Záznam podrobného měření změn pro vytyčení hranice pozemku, pro vymezení

rozsahu věcného břemene k části pozemku a pro vymezení chráněného území nebo jeho

ochranného pásma obsahuje pouze popisové pole, náčrt, zápisník, protokol o výpočtech a

návrh zobrazení změny.

Záznam podrobného měření změn pro upřesněný přídělový plán obsahuje pouze

popisové pole, náčrt, protokol o výpočtech, záznam výsledků výpočtu výměr parcel a

návrh zobrazení změny.

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné

číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999. [2]
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6.2 Popisové pole

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Českého

úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“). Pod popisovým polem se uvádí

text: „S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl

v terénu seznámen:“. Za textem se uvede jméno a příjmení osoby, která byla seznámena

s průběhem a označením hranic pozemků, místo (název obce) a datum seznámení

s průběhem a označením hranic pozemků. [2]

6.3 Náčrt

Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu, ale je

mnohem podrobnější. Jde o znázornění situace v terénu. V náčrtu se zobrazují body

geometrického základu, identické body, měřické sítě, rám s označením listů katastrální

mapy (je-li jím náčrt dělen, a to jen u analogových map), dosavadního a nového stavu

polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení

dílů, zobrazení dosavadního i nového stavu parcel zjednodušené evidence, které jsou

dotčeny změnou, mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení,

oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě další související údaje obsahu katastru.

Není na závadu, jsou-li v náčrtu zobrazeny skutečnosti nad rámec stanoveného

obsahu a je-li významnější obsah zvýrazněn (například měřická síť červeně, budovy

šrafováním), nesmí tím však být zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost náčrtu.

Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho

případné reprodukci. Není-li možné v použitém měřítku některou část změny zobrazit,

vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti

písmenem velké abecedy.

Pro uvádění čísel bodů v rámci vyhotovovaného ZPMZ se používá pouze vlastní

číslo – od 1 vzestupně. U bodů, jejichž poloha byla určena dřívějším měřením, sestává

číslo ze dvou částí: na prvním místě číslo ZPMZ, v němž bod vznikl, a za ním odděleně

pomlčkou vlastní číslo bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly).

Náčrt má formát A4 a v případě většího formátu se skládá do uvedeného formátu tak,

aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k záznamu podrobného měření změn.
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Další možností je vyhotovení náčrtu na několika samostatných listech. Pokud má náčrt

více samostatných částí než 3, uvede se na první z nich také jednoduchý přehled jejich

kladu. [2]

6.4 Zápisník

Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních,

identických a nových bodů, měřené hodnoty určující jejich polohu, změřené údaje pro

ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů a další měřené kontrolní

údaje.

Dnešní měřické přístroje mají většinou možnost registrace naměřených hodnot, což

má oproti dřívějším papírovým zápisníkům výhodu eliminace chyb při opisování

naměřených hodnot.

Zápisník, obsahující měřené údaje, může být nahrazen v případě použití

technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. [2]

6.5 Protokol o výpočtech

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje

• seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a

výměr

• údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami

• vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality

• výpočty spojené s napojením a přiřazením změny

• výpočet číselně určených výměr

• seznam souřadnic nově určených bodů

• datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla
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6.6 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje

• číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, pokud se

nezhotovuje geometrický plán, a označení listu katastrální mapy

• sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem

způsobu výpočtu

• podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu

dřívější pozemkové evidence podle bodu

• případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho

velikosti a příčiny

• datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala.

Kód kvality určení výměry nových a změněných parcel má přednost v uvedeném

pořadí a se určí takto:

• kód kvality 2, pokud se výměra spočítá ze souřadnic S-JTSK lomových bodů

s kódem kvality 3 nebo 4, a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými

body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality

• kód kvality 1, pokud se výměra spočítá jiným číselným způsobem (z přímo

měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému)

• kód kvality 0, pokud se výměra spočítá ze souřadnic lomových bodů, z nichž

nejméně jeden lomový bod, který není vloženým bodem na přímé hranici, má

souřadnici s kódem kvality 5 až 8 nebo graficky

Pokud by výměra oddělované části pozemku byla menší než 0,50 m2, označí se tato

část jako díl (písmenem malé abecedy) a jeho výměra se uvede v m2 na dvě desetinná

místa.

U výpočtu výměr v analogové mapě je přípustné několik zjednodušení, např.:

• při dělení parcely s kódem způsobu určení výměry 1 nebo 2 lze výměru jedné

části určit odpočtem výměr ostatních dílů, určených s kódem způsobu určení

výměry 1 nebo 2

• při dělení parcely s kódem způsobu určení výměry 0 na díly s velmi rozdílnou

výměrou lze upustit od výpočtu největšího dílu, je-li tento díl větší než 19/20
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dělené parcely s původní výměrou do 1 ha nebo je-li tento díl větší než 4/5

dělené parcely s původní výměrou nad 1 ha

Výměra změněné parcely nebo dílu se určí dvěma nezávislými výpočty, nejedná-li se

o digitální nebo digitalizovanou mapu, u které se výměra určí jedním výpočtem a jeho

kontrola se provede porovnáním s výměrou celé parcely.

Pro celkovou kontrolu výpočtu výměr slouží rozdíl celkového součtu výměr

dosavadního a nového stavu, který musí být nulový nebo shodný s vykazovanou opravou

výměry nebo změnou.

Rozdíl mezi dosavadní a nově vypočtenou výměrou skupiny je početní odchylka,

která nesmí být větší než mezní odchylka. Početní odchylka se rozdělí úměrně velikosti

jednotlivých vypočtených výměr parcel a dílů ve skupině, s výjimkou výměry parcel (dílů)

určené s kódem způsobu určení výměry 1 a 2, výměry dílů převzaté z vyrovnání dílů podle

výměry dílů nových parcel, tvořené celými dosavadními parcelami, není-li to z důvodu

vyrovnání nutné a výměry celých čtverců souřadnicové sítě zahrnutých do grafického

výpočtu.

Výměry dílů parcel zjednodušené evidence slučovaných do parcely katastru se

vyrovnávají na výměru parcely katastru.

Výměra zbytku parcely zjednodušené evidence se určí odpočtem výměry jejích dílů

slučovaných do parcel katastru.

Zaniká-li celá parcela zjednodušené evidence, vyrovnání na evidovanou výměru se

neprovádí, případný rozdíl evidované výměry s výměrou jejích dílů slučovaných do parcel

katastru se poznamená v geometrickém plánu a v záznamu výsledku výpočtu výměr parcel

(dílů).

Mezní odchylka mezi výměrou parcely grafického počítačového souboru a výměrou

souboru popisných informací se počítá pro různé kódy kvality lomových bodů podle

následujích vzorců:
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Kód kvality u nejméně přesně

určeného lomového bodu na

hranici parcely (dílu parcely)

Mezní odchylka

v m2

3 2

4 0,4 . √P +   4

5 1,2 . √P + 12

6 0,3 . √P +   3

7 0,8 . √P +   8

8 2,0 . √P + 20

kde P v m2 je větší z porovnávaných výměr. Mají-li lomové body na hranici parcely, dílu

parcely nebo skupiny parcel různé kódy kvality, použije se mezní odchylka podle kódu

kvality bodu s největší střední souřadnicovou chybou. [2]

6.7 Návrh zobrazení změny

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve

výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu,

které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit, a to u katastrální mapy v

S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou.

Součástí návrhu zobrazení změny jsou i identické body se souřadnicemi polohy a

obrazu, použité pro přiřazení změny podle identických prvků. V územích s analogovou

mapou se návrh zobrazení změny vyhotoví také v analogové podobě, a to na nesrážlivé,

bezbarvé a průsvitné podložce. Návrh zobrazení změny v analogové podobě obsahuje

hlavičku s údaji o čísle geometrického plánu (zakázky), katastrálním území, mapovém listu

a měřítku katastrální mapy a podle povahy změny a formy katastrální mapy identické body

nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, zaměřené lomové body navrhovaných hranic,

vytyčených nebo upřesněných dosavadních vlastnických hranic pozemků a hranic rozsahu

věcného břemene nebo skupiny věcných břemen v místě, kde hranice rozsahu věcného

břemene není shodná s hranicí pozemku, zobrazené ze souřadnic obrazu.

Přiřazení změny se provádí zpravidla shodnostní, popřípadě afinní transformací na

identické body. V nutných případech (například u liniových staveb) je možné provádět
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přiřazení změny i po ucelených částech (blocích) několika transformacemi s tím, že na

styku bloků je nutné prokázat dodržení mezních odchylek pro zobrazení změny do mapy.

Výpočty spojené s přiřazením a napojením změny jsou součástí protokolu o výpočtech a

splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřické činnosti. [2]

6.7 Převzetí výsledku zeměměřických činností

Převzetím výsledku zeměměřických činností se rozumí převzetí ověřeného výsledku

zeměměřických činností, který se využívá pro správu a vedení katastru katastrálním

úřadem od způsobilé osoby.

Výsledky dřívějších měření lze využít, je-li jejich soulad se skutečným stavem

ověřen měřením v terénu. [2]



Bc. Tereza Petrušková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované

zjednodušeným způsobem

2014 31

7. Vytyčení hranic

Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a polohové

určení evidované v souboru geodetických informací. Je-li geometrické a polohové určení

dáno jen zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě podle původního výsledku

zeměměřické činnosti, využije se pro vytyčení také tento původní výsledek zeměměřické

činnosti. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností,

není-li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením.

Přednostně se využije geometrický základ měření, z něhož byla hranice geometricky

a polohově určena.

Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí způsobem podle § 88

vyhlášky [2].

Namísto vytyčení hranice je možno provést zaměření takové dosavadní hranice

označené trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově

odpovídá zobrazení v katastrální mapě a jsou splněna všechna kritéria přesností. [2]

7.1 Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice pozemku

Vytyčovatel má povinnost prokazatelně pozvat všechny vlastníky pozemků, jejichž

hranice má být vytyčena, nebo na jejichž hranici má být vytyčen alespoň jeden lomový

bod, a to písemně 14 dní předem.

Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání

není na překážku dalším úkonům vytyčovatele. [2]

7.2 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem

souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku a protokol o vytyčení hranice

pozemku.

Vytyčovací náčrt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje znázornění bodů

geometrického základu, vytyčených lomových bodů, vytyčovacích prvků (u polárních

vytyčovacích prvků znázornění záměry) a kontrolních údajů. Do volného místa
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vytyčovacího náčrtu, popřípadě na připojený list se uvede seznam souřadnic vytyčených

lomových bodů.

Vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku se vyhotovují na tiskopisu

ČÚZK nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a úpravou

přiměřený tiskopisu ČÚZK.

Dokumentaci předá vytyčovatel do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem

vytyčené hranice pozemků objednateli vytyčení a vlastníkům dotčených pozemků doručí

její kopii, a do 90 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků

předá kopii dokumentace příslušnému katastrálnímu úřadu k založení do měřické

dokumentace jako přílohu záznamu podrobného měření změn. [2]

7.3 Označování hranic pozemků

Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, a to zpravidla:

• kameny s opracovanou hlavou

• znaky z plastu nebo znaky železobetonovými o rozměru nejméně 80 mm x 80

mm x 500 mm.

• zabetonovanou železnou trubku o průměru 20 až 40 mm, nebo zabetonovanou

ocelovou armaturu o průměru 10 až 40 mm, alespoň 600 mm dlouhou.

• zapuštěným hřebem nebo jiným vhodným kovovým předmětem nebo

vytesaným křížkem na opracované ploše - na tvrdých podkladech

• kůly z tvrdého dřeva o tloušťce alespoň 100 mm - v bažinatých územích

• dočasným způsobem (trubkou, kolíkem) – pokud jsou bezprostředně ohroženy

stavební činností (vlastník ale musí po dokončení výstavby zajistit jejich

označení trvalým způsobem)

Hraniční znak se na hranici pozemku umísťuje tak, aby se jeho střed kryl s bodem

lomu hranice. Vzdálenost mezi sousedními body nesmí být větší než 200 m a z každého

bodu musí být přímá viditelnost na body sousední. [2]
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8. Geometrický plán

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně a je

technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám podle

odstavce 8.1(viz. níže) a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro

provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.

Geometrický plán se vyhotovuje na tiskopisech ČUZK nebo jako tiskový výstup

z počítače, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu ČUZK.

Geometrický plán má základní formát A4 a vyhotovuje se jen po jedné straně

podložky. Geometrický plán větších rozměrů se do základního formátu skládá postupem

podle bodů 3b a 3c ČSN 01 3111. Skládá-li se z více listů nebo archů, tyto se spolu pevně

spojí a spojení se překryje přelepkou nesoucí na zadní straně geometrického plánu otisk

razítka ověřovatele umístěný zčásti na nálepce a zčásti na geometrickém plánu samém.

Zasahuje-li předmět měření, znázorněný na geometrickém plánu, do více

katastrálních území, vyhotoví se samostatný geometrický plán pro každé katastrální území,

není-li s katastrálním úřadem dohodnuto jinak. [2]

8.1 Účel vyhotovení geometrického plánu

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

• změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky

• rozdělení pozemku

• změnu hranice pozemku

• vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru

• určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu

• doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu

• opravu geometrického a polohového určení nemovitosti

• upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení

• průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
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8.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu

• popisové pole

• grafické znázornění

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí

• seznam souřadnic

• výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k

parcelám nového stavu

8.3 Ověření a potvrzení geometrického plánu

Ověřovatel ověří předepsaným způsobem všechny stejnopisy geometrického plánu a

poté písemně požádá katastrální úřad o potvrzení geometrického plánu, a to na tiskopisu

ČÚZK nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a úpravou

přiměřený tiskopisu ČÚZK. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou

nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn.

Pokud geometrický plán nemá žádné vady, katastrální úřad geometrický plán

potvrdí. V případě, že katastrální úřad v geometrickém plánu zjistí chybu, vrátí

nepotvrzený geometrický plán spolu se záznamem podrobného měření změn a písemným

odůvodněním ověřovateli k přepracování. [2]

8.4 Grafické znázornění

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu

katastrální mapy (popř. jiných mapových podkladů), vyhotovuje se černě ve vhodném

měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a

jejich označení, přičemž se vždy použijí platné mapové značky. Rozsah grafického

znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím okolím.

Kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky

způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti.

Dosavadní stav katastrální mapy je zobrazen tenkou plnou čárou, nový stav je

zobrazen velmi tlustou plnou čárou. Střídavá čára se používá pro hranice sporné.
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Rušené hranice se ruší dvěma krátkými tenkými plnými čárami, vyznačenými kolmo

k rušené čáře a rušená parcelní čísla se škrtají podélně tenkou plnou čarou.

Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím

číselných indexů. Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, označení písmeny

malé abecedy se nepoužije.

V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Pokud délku

mezi lomovými body není možné změřit, uvede se v kulaté závorce délka vypočtená ze

souřadnic. Číslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu souřadnic.

Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se

sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S. [2]

8.5 Seznam souřadnic

Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa. Vypočtené souřadnice

bodů se zaokrouhlují tak, že je-li jejich hodnota na dalším neuváděném desetinném místě

rovna 5 nebo větší, zaokrouhlí se výsledek výpočtu nahoru.

Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými

metodami v terénu, souřadnice obrazu jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v

katastrální mapě. Souřadnice polohy a obrazu v analogové mapě se použijí většinou

shodné, v katastrálních mapách vedených v S-JTSK se pak souřadnice polohy mohou od

souřadnic obrazu lišit do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou. Tato odlišnost je

způsobena tvorbou nového mapového operátu, při kterém není zaměřen skutečný stav

v terénu a vznikl tak jen překreslením původní mapové dokumentace. Často se pak

v terénu objeví body, které mají jinou polohu v terénu, než se mu přisoudila při tvorbě

mapy.

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních

bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód

kvality. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla

zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření změn

oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly).
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Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh systému se

uvede u nadpisu „Seznam souřadnic“. V případě přizpůsobení změny mapě, jehož

výsledkem bude evidence souřadnic obrazu bodu napojení odlišných od souřadnic polohy,

se pod seznam souřadnic napíše upozornění „Souřadnice bodů na dosavadní hranici

pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle

dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic

vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné

doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu.“. U bodů se souřadnicemi s

kódem charakteristiky kvality vyšším než 3 se ve sloupci Souřadnice určené měřením

uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od souřadnic obrazu.

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického

znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. [2]
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

9. Charakteristika zájmového území

Zájmové území se nachází v kraji Vysočina, při západní hranici okresu Pelhřimov, v

katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Obrataň, přibližně 2 km západně od obce Obrataň.

Jedná se o součást menšího lesního komplexu poblíž přírodní památky U Bezděčína

(lokalita bledule jarní), jižně od silnice Obrataň – Bezděčín.

V dané lokalitě má územní působnost Katastrální úřad pro kraj Vysočina, Katastrální

pracoviště Pelhřimov. Katastrální mapa v tomto území zatím není digitalizovaná, takže má

zde formu analogové mapy.

Jedná se o parcely, které jsou vedené ve zjednodušené evidenci s původem v

pozemkovém katastru - PK 1297/8, PK 1297/22, PK 1297/23 a PK 1297/24. V katastru

nemovitostí jsou pak tyto parcely sloučeny do parcel 1297/7 a 1297/22 (vedené v druhu

pozemku lesní pozemek).

Obr.12 - Lokalizace zájmového území v rámci ČR [17]
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Obr.13 – Výřez mapy širších vztahů [14]
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10. Použité přístroje a další vybavení

10.1 Měřící přístroje

Pro měřickou část byla použita totální stanice Topcon GPT 3002LN. Jedná se o

bezhranolový pulsní laserový přístroj. Jeho udávaná přesnost měření délek je ±2 mm +

2ppm, přesnost úhlového měření  2“. Tento přístroj byl zkontrolován a zkalibrován firmou

Geodis.

Jako další nezbytné pomůcky k zaměření byl použit hranol, usazený na

teleskopické výtyčce, vše od firmy Topcon. Měření oměrných délek bylo provedeno

pomocí pásma na vidlici s umělohmotnou rukojetí a ocelovou vložkou bílé barvy o délce

50m.

Obr.14 - Totální stanice Topcon 3002LN [13]

10.2 Programové vybavení

Ke zpracování dokumentace bylo použito programu Groma a Geus.
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10.1.2 Geus

Program Geus verze 15.5 byl použit pro většinu geodetických výpočtů a zpracování

grafické části. Je to programový systém pro geodetické výpočty s možnostmi malého CAD

pro tvorbu map velkých měřítek se zvláštní specializací na práce v katastru nemovitostí.

Obr.15 – Pracovní plocha programu Geus – grafická část

Obr.16 - Pracovní plocha programu Geus – výpočetní část
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10.1.1 Groma

Program Groma verze 8 byl použit pro výpočet polygonových a podrobných bodů.

Tyto úlohy jdou řešit i v programu Geus, ale dle mého názoru mi připadají tyto úlohy

v Gromě ovladatelnější a přehlednější než v programu Geus. Groma je program, ve kterém

lze řešit všechny základní geodetické úlohy. Obsahuje i jednoduchou grafiku a možnost

digitalizace rastrových dat.

Obr.17 - Pracovní plocha programu Groma

5.3 Ověření a nastavení přístrojů a pomůcek

Před zahájením měření byly zkontrolovány všechny pomůcky a přístroje. U stativu

byly zkontrolovány šrouby na nohách a na hlavě stativu, jestli nejsou povoleny. V totální

stanici bylo ověřeno správné nastavení součtové konstanty hranolu SK = 0ppm.

Kartografické korekce v totální stanici zadány nebyly. Korekce úhlů o chybu z nesvislosti

osy alhidády byly v totální stanici provedeny. Dále byly před každým měřením nastaveny

parametry prostředí (teplota a vlhkost ovzduší a atmosférický tlak), ze kterých si totální

stanice vypočte atmosférické korekce.
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11. Podklady

Veškeré podklady v nezbytném rozsahu se zhotovitelům geometrických plánů (dále

jen „zhotovitel“) vydávají na příslušném katastrálním úřadu a to bezúplatně. Nejdříve

katastrální úřad přidělí zhotoviteli číslo záznamu podrobného měření změn a číslo řízení,

pod kterým se bude geometrický plán zhotovovat. Dále mu vydá údaje ve výměnném

formátu katastru (dále jen „VFK“) v elektronické podobě a přidělí nová parcelní čísla či

podlomení, pokud o to zhotovitel požádá. Pokud už je v požadovaném katastrálním území

digitální nebo digitalizovaná mapa, vydá katastrální úřad zhotoviteli požadovaný výřez

mapy v elektronické podobě. Pokud zde ještě platí analogová mapa nebo jiné starší mapy

v papírové podobě, vyhotoví katastrální úřad kopie částí těchto katastrálních map.

Katastrální úřad také zhotoviteli na požádání vyhotoví kopie starších výsledků

zeměměřických činností.

V tomto případě jsem tedy obdržela od katastrálního úřadu VFK a byly mi přiděleny

tyto údaje: ZPMZ 383, PM 1145/2012 (číslo řízení). Katastrální úřad mi rezervoval dvě

nová podlomení parcely 1297 - 1297/23 a 1297/24.

11.1 Výměnný formát katastru

„Výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí je určen k

vzájemnému předávání dat mezi informačním systémem katastru nemovitostí (dále jen

„ISKN“) a jinými systémy zpracování dat. Datový soubor výměnného formátu je textový

soubor skládající se z hlavičky, datových bloků a koncového znaku.“ [9]

11.2 Katastrální mapa

Katastrálním úřadem mi byla vyhotovena kopie katastrální mapy, která je vedená

v měřítku 1:2880 s uváděnou srážkou p=1,20%. List katastrální mapy má označení

VS-VIII-25-14. Tuto mapu jsem obdržela i v rastrové podobě *.cit.
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Obr.18 - Výřez kopie katastrální mapy [16]

11.3 Mapa bývalého pozemkového katastru

K určení právních vztahů k nemovitostem bylo potřeba vyhotovit kopii mapy

bývalého pozemkového katastru. Tuto mapu jsem obdržela rovněž i v rastrové podobě

*.cit. Tato oblast byla v mapě hůře čitelná, ale na katastrálním úřadu byl nalezen starší

náčrt, který bezprostředně souvisí s řešenou lokalitou.
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Obr.19 – Výřez kopie mapy bývalého pozemkového katastru [16]
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11.4 Předchozí dokumentace výsledků zeměměřických činností

Po prozkoumání všech starších výsledků zeměměřických činností v archivu na

katastrálním úřadě Pelhřimov byl nalezen tento starší náčrt, ve kterém vznikly parcely

PK1297/22, PK1297/23 a PK1297/24. Tento náčrt nebyl použit z důvodu nenalezení

žádného původního bodu ani nemožnosti původní měření zrekonstruovat.

Obr.20 - Výřez ohlašovacího listu č.III [16]
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12. Příprava měření, měření a zpracování

V této kapitole jsou popsány veškeré zeměměřické činnosti v terénu včetně

transformace map, která s činností bezprostředně souvisí.

12.1 Příprava měření

Po získání podkladů na katastrálním úřadu byla provedena rekognoskace zájmového

území. Na dotčených parcelách nebyly nalezeny žádné trvale stabilizované body, ani

znatelné hranice.

Při rekognoskaci terénu byly nalezeny a ověřeny body polohového pole dle

geodetických údajů, na které bylo měření připojeno. Jednalo se o 2 body č.000931082090

(obr. bod 209) a č. 000931080290 (obr. bod 29), které jsou v terénu stabilizovány

žulovými kameny a 1 bod č.000931082010, kterým je střed makovice kostela

(obr. bod 201).

Obr.21 – Schéma bodů polohového pole v ortofotomapě [18]
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Obr.22 - Ukázka: Geodetické údaje bodu č.000931082090 [18]

Dále byly v terénu vybrány identické body (bod č.33, 34 a 303-9). Jsou to body,

které jsou v terénu označeny trvalým způsobem, popř. se jedná o styk hranic, trvalým

způsobem neoznačený, jehož poloha je v terénu zřetelná a určitá a odpovídá mapě. Jako

identický bod byl vybrán bod č.303-9, který byl v terénu nalezen. Jednalo se o bod

označený plastovým mezníkem (hranice přírodní památky U Bezděčína, zaměřeno v roce

2006), a proto už byl jen ověřen pomocí oměrných měr. Bod č.33 je bod na hranici dvou

katastrálních území a zároveň na rozhraní lesa a pole, jedná se o starý kamenný mezník.

Jeho poloha byla zaměřena polární metodou a ověřena změřením dvou oměrných měr

pásmem. Bod č.34 leží na styčném rohu dvou starých cest, v terénu byl nalezen kamenný

mezník. Jeho poloha byla opět zaměřena polární metodou a ověřena změřením dvou

oměrných měr pásmem.

Tyto tři body byly použity pro transformaci map do systému S-JTSK, viz níže.

12.2 Měření

Po přípravných pracích bylo zahájeno vlastní měření, a to polární metodou. Polární

metoda spočívá v zaměření horizontálních a vertikálních úhlů a šikmých délek.

V zájmovém území byl zaměřen oboustranně připojený a jednostranně orientovaný

polygon, který vedl přes řešené území. Polygon byl zahájen na bodu č. 000931082090

s orientací na bod č.000931082010 a končil na bodu č.000931080290. Mezilehlé body

polygonu byly v terénu stabilizovány kolíky s hřebíky a označeny číslem 4001-4009.
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Obr.23 - Schéma polygonového pořadu

Měření identických bodů č.33 a 34 bylo uskutečněno z pomocných bodů č.4002 a

4010. Bod 4010 byl určen rajónem z bodu 4008. Tyto identické body bylo nutné zaměřit

polární metodou, protože v ISKN ještě tyto body nebyly určeny.

Protože nebyly v totální stanici předem zadány kartografické korekce, bylo potřeba si

před načtením zápisníku spočítat měřítkový koeficient pro danou oblast. Jelikož se jednalo

o oblast malého rozsahu, bylo spočítáno jedno průměrné měřítko, které bylo použito pro

celou měřenou oblast. Po nastavení měřítka byl v programu Groma načten zápisník.

Zápisník byl tímto programem rovněž opraven o matematické korekce.
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Mezní odchylky a geometrické parametry byly při zaměření a výpočtu dodrženy.

Jedním z důležitých parametrů přesnosti je polohová odchylka polygonu, jejíž hodnota je

0,06m. V polygonu byly spočítány souřadnice pomocných bodů č.4001-4009.

Parametry polygonového pořadu:
------------------------------
Typ pořadu : oboustranně připojený, jednostranně orientovaný
Délka přadu                        : 1237.31m
Odchylka Y/X                       :    0.05m / -0.03m
Polohová odchylka                  :    0.06m
Největší / nejmenší délka v pořadu :  183.18m/   71.81m
Poměr největší / nejmenší délka    : 1:2.55
Max. poměr sousedních délek        : 1:1.93
Největší rozdíl 2x měřené délky    :    0.01m
Nejmenší vrcholový úhel            :  84.0182g

Test polygonového pořadu:
-------------------------
Polohová odchylka [m]: Skutečná hodnota:    0.06, Mezní hodnota:    0.28
Mezní délka pořadu [m]: Skutečná hodnota: 1237.31, Mezní hodnota: 1500.00
Mezní délka strany [m]: Skutečná hodnota:  183.18, Mezní hodnota:  400.00
Mezní poměr délek     : Skutečná hodnota: 1:1.93, Mezní hodnota: 1:3.00

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

12.3 Transformace map

Po získání souřadnic identických bodů bylo možné přistoupit k transformaci mapy

KN v rastrové podobě, kterou bylo potřeba transformovat do S-JTSK. Bylo použito

transformace Helmertovy na identické body č.33, 34 a 303-9.

Helmertova transformace je lineární konformní transformace (shodnostní) s

transformačními koeficienty určenými pomocí metody nejmenších čtverců (dále jen

„MNČ“). MNČ slouží k nalezení takového vyrovnání měření, aby součet druhých mocnin

chyb nalezeného řešení byl minimální. Při této transformaci dochází k posunutí a rotaci

výchozího souřadnicového systému do cílového souřadnicového systému.

Identické body musí být zvoleny tak, aby všechny zaměřované podrobné body ležely

uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších identických

bodů, jejíž poloměr je roven 3/4 délky takové spojnice. Tato podmínka byla splněna.
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== 65  Transformace  helmertova ===========================================
Yg/Ym         Xg/Xm

1:  1380 0383 0034    716942.34    1121535.02

m:  XXXX XXXX XXXX    716942.18    1121534.79
2:  1380 0383 0033 717392.13    1121910.71

m:  XXXX XXXX XXXX    717392.49    1121910.33

3:  1380 0303 0009    717420.15    1121684.94
m:  XXXX XXXX XXXX    717420.18    1121684.83

---------------------------------------------------------------------------

Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy =
---------------------------------------------------------------------------

1:   1380 0383 0034 -0.05 -0.07      0.06

2:   1380 0383 0033 0.14 -0.14      0.14
3:   1380 0303 0009 -0.09      0.21      0.16

---------------------------------------------------------------------------

Střední chyba transformace  :      0.23
Kód kvality: 8    Mxy =   pro tuto tř.přes. není definována

== Transformační koeficienty ==============================================
A[1,1] = 0.9996482411    A[1,2] =-0.0004776530
A[2,1] = 0.0004776530    A[2,2] = 0.9996482411
Posun Y =        788.01 Posun X = 52.21
Měříko = 1
Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs

Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs

===========================================================================

Jako další krok následovala transformace mapy bývalého pozemkového katastru

v rastrové podobě, a to ztotožněním polohopisného obsahu mapy bývalého pozemkového

katastru s polohopisným obsahem katastrální mapy katastru nemovitostí.

12.4 Vytyčení podrobných bodů

Podrobné body v této práci jsou hraniční body nově vytvářených parcel, tj. všechny

lomové body a další body na přímkách hranic pozemků v určitých vzdálenostech, kdy

z každého bodu byl viděn sousední bod a zároveň vzdálenost mezi sousedními body nebyla

větší než 200 m.

Před samotným vytyčením podrobných bodů bylo nutné získat souřadnice lomových

bodů na obvodu řešených parcel. Ty byly odsunuty v grafické části programu Geus. Takto

byly v programu nově určeny i souřadnice bodů č.29 a 30, které byly na přání zákazníka

(dva spoluvlastníci) umístěny tak, aby se všechny parcely v jejich vlastnictví sloučily a

posléze rozdělily na dva nové pozemky o stejné výměře z důvodu vypořádání

spoluvlastnictví.

Po získání souřadnic vytyčovaných bodů (podrobné body) byly body importovány

z počítače do totální stanice a bylo tak možné provést samotné vytyčení v terénu. Vytyčení

bodů proběhlo z pomocných bodů č.4002 až 4007. Vytyčené body byly v terénu

stabilizovány plastovými mezníky tak, že středy plastových znaků se kryly s vytyčovanými
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body. Všechny vytyčené body byly kontrolně zaměřeny polární metodou a vzdálenosti

mezi body byly ověřeny pásmem.
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13. Vyhotovení záznamu podrobného měření změn

Tato kapitola se týká tvorby ZPMZ. Kompletní záznam podrobného měření změn je

uveden jako příloha č.2.

13.1 Popisové pole

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem úřadu.

Obvykle se tiskne na horní stranu přeloženého papíru formátu A3 na formát A4, který

slouží jako desky celé dokumentace ZPMZ.

Obr.26 - Popisové pole ZPMZ

13.2 Náčrt

Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu, ale je

mnohem podrobnější. Jde o znázornění situace v terénu. Náčrt byl vyhotoven v měřítku

1:2000. Obsahuje znázornění dvou nově vznikajících parcel č.1297/23 a 1297/24, mapové

značky druhů pozemků, rušené parcely PK, měřickou síť, vytyčované směry na body,

identické body, podrobné body, čísla bodů, způsob označení lomových hranic, hranice
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katastrálních území, oměrné míry, označení dílů a další náležitosti náčrtu. Celý náčrt viz

přílohy.

Obr.27 - Výřez měřického náčrtu

13.3 Protokol o výpočtech

Protokol o výpočtech musí obsahovat veškeré výpočty spojené s vyhotovením

geometrického plánu a vytyčení pozemků. Měl by být řazen chronologicky. Na začátku je

uveden seznam souřadnic všech bodů použitých pro výpočty – jednalo se pouze o tři body

polohového pole a jeden identický bod č.303-9. Dále je součástí protokolu zápisník

měření, který byl do počítače importován z totální stanice, výpočet polygonového pořadu a

podrobných bodů a vypočtené polární vytyčovací prvky. Podrobné body byly vypočteny

polární metodou dávkou (program Groma). Další uvedené údaje se týkají transformace

mapy, následuje ověření identických bodů, protokol o odsunutí bodů v grafické části a

jejich vyrovnání do přímek. Součástí protokolu je dále výpočet kontrolních oměrných měr,

výpočet výměr ploch daných podrobnými body a seznam souřadnic nově určených bodů.
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Podrobné body č.383-31 a 383-32 mají kód kvality 3, protože se jedná o nově

vytvořenou vlastnickou hranici. Ostatní podrobné body mají kód kvality 8, neboť leží na

původních hranicích pozemků a také proto, že nebylo realizováno zpřesnění

geometrického a polohového určení pozemků (nebyl zájem objednatele – vlastníky

sousedních pozemků nebylo podepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic

pozemků).

U pomocných bodů 4001 až 4010 se uvádí pouze souřadnice polohy, nikoliv kód

kvality.

Na konci protokolu je uvedeno jméno, příjmení, datum a podpis.

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu               Souřadnice obrazu                   Souřadnice polohy      Poznámka

Y               X    Kód kv.         Y                 X    Kód kv.

1380 0383 0001   717132.23  1121973.28 8      717132.23  1121973.28
1380 0383 0002   717111.05  1121883.24  8      717111.05  1121883.24
1380 0383 0003   717103.15  1121849.65  8      717103.15  1121849.65
1380 0383 0004 717045.67  1121605.32  8      717045.67  1121605.32
1380 0383 0005   717038.55  1121575.06  8      717038.55  1121575.06
1380 0383 0006   717028.62  1121573.27  8      717028.62  1121573.27
1380 0383 0007   717024.27  1121596.75  8      717024.27  1121596.75
1380 0383 0008   717023.73  1121599.67  8      717023.73  1121599.67
1380 0383 0009   717002.00  1121603.14  8      717002.00  1121603.14
1380 0383 0010   716980.32  1121597.10  8      716980.32  1121597.10
1380 0383 0011   716986.96  1121581.79  8      716986.96  1121581.79
1380 0383 0012   716916.49  1121553.54  8 716916.49  1121553.54
1380 0383 0013   716960.41  1121730.77  8      716960.41  1121730.77
1380 0383 0014   716975.02  1121789.75  8      716975.02  1121789.75
1380 0383 0015   716986.84  1121805.06  8      716986.84  1121805.06
1380 0383 0016   716997.18  1121853.53  8      716997.18  1121853.53
1380 0383 0017   717000.33  1121877.81  8      717000.33  1121877.81
1380 0383 0018   716979.75  1121892.65  8      716979.75  1121892.65
1380 0383 0019   717027.82  1121933.94  8      717027.82  1121933.94
1380 0383 0020   717037.98  1121928.89  8      717037.98  1121928.89
1380 0383 0021   717060.91  1121986.49  8      717060.91  1121986.49
1380 0383 0022   717064.18  1121990.51  8      717064.18  1121990.51
1380 0383 0023   717088.77  1121974.98  8      717088.77  1121974.98
1380 0383 0024   717089.02  1121943.90  8      717089.02  1121943.90
1380 0383 0025   717109.53  1121936.96  8      717109.53  1121936.96
1380 0383 0026   716937.35  1121637.72  8      716937.35  1121637.72
1380 0383 0027   717063.92  1121682.90  8      717063.92  1121682.90
1380 0383 0028   717084.80  1121771.67  8      717084.80  1121771.67
1380 0383 0029   716985.42  1121598.52  8      716985.42  1121598.52
1380 0383 0030   717075.87  1121983.13  8      717075.87  1121983.13
1380 0383 0031   717044.68  1121850.48          717044.68  1121850.48  3
1380 0383 0032   717007.96  1121694.38          717007.96  1121694.38  3
1380 0383 0033                                                   717392.13  1121910.71
1380 0383 0034 716942.34  1121535.02
1380 0383 4001                                                   717003.33  1121404.04
1380 0383 4002                                                   716928.62  1121529.95
1380 0383 4003                                                   717073.65  1121572.36
1380 0383 4004                                                   717045.39  1121666.40
1380 0383 4005                                                   717069.79  1121749.09
1380 0383 4006                                                   717140.16  1121859.28
1380 0383 4007                                                   717144.73  1121952.14
1380 0383 4008                                                   717178.59  1122015.46
1380 0383 4009 717193.83  1122153.47
1380 0383 4010                                                   717302.20  1122071.66

Obr.28 - Seznam souřadnic nových bodů
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13.4 Záznam výsledků výpočtu výměr (dílů)

Výměry dotčených parcel jsou veřejně přístupné na internetové adrese

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Kromě výměry jsou zde uvedeny i další informace o

pozemcích, jako je např. parcelní číslo, kvalita určení výměry, katastrální území, ve kterém

pozemek leží, číslo listu vlastnictví, typ parcely, druh pozemku, mapový list, na kterém se

pozemek nachází, a další.

Obr.29 - Vyhledání parcely na portálu nahlížení do KN [14]

Výměry předmětných parcel KN (1297/7 a 1297/22) jsou určeny graficky. Z těchto

parcel se oddělily části na základě identifikace s mapou pozemkového katastru, které

bylyrovněž určeny graficky. Výměra zbytkové parcely KN 1297/7 byla určena odpočtem,

protože se jednalo o díl větší než 4/5 výměry dělené parcely. Výměra zbytkové parcely KN

1297/22 byla určena výpočtem ze souřadnic a ověřena grafickým výpočtem. Ostatní části

parcel byly určeny graficky a to dvěma nezávislými výpočty, kdy výsledkem byl průměr

obou výpočtů. S takto vzniklými výměrami jsem dále pracovala - sečetla jsem výměry

jednotlivých částí parcely KN 1297/22 a vzniklý rozdíl mezi dosavadní a vypočtenou

výměrou jsem porovnala s mezní odchylkou, kterou jsem si rovněž spočítala. Početní

odchylka mi vyšla menší než mezní odchylka, takže jsem mohla vypočtenou odchylku

úměrně rozdělit mezi jednotlivé části parcel. U parcely KN 1297/7 žádná odchylka

nevznikla, protože byl největší díl parcely určen odpočtem (tzn. nikoliv graficky).
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Nově vzniklé parcely KN 1297/23 a KN 1297/24 vznikly sestavením parcel z dílů,

protože všechny části parcel byly určeny s kódem kvality 0. Výměry dílů parcel

zjednodušené evidence slučovaných do parcely KN se vyrovnaly na výměru parcely KN.

Protože zanikly celé parcely zjednodušené evidence (PK1297/8, PK1297/22, PK1297/23, a

PK1297/24), vyrovnání na evidovanou výměru se neprovádí, rozdíl evidované výměry

s výměrou jejích dílů slučovaných do parcel katastru byl poznamenán v geometrickém

plánu a v záznamu výsledku výpočtu výměr parcel (dílů).

Nově vzniklé výměry v záznamu výsledků výpočtu výměr jsou označeny červeně,

výměry částí parcel černě.

Obr.30 - Část záznamu výsledků výpočtu výměr parcel

13.5 Návrh zobrazení změny

Návrh zobrazení změny byl odevzdán pomocí změnových dat ve výměnném formátu

VFK v elektronické podobě. U bodů změny a identických bodů byly uvedeny shodné

souřadnice obrazu se souřadnicemi polohy. Protože v dotčeném území platí ještě

analogová mapa, odevzdala jsem návrh zobrazení i v papírové podobě. Návrh změny jsem

vytiskla bezbarvou průsvitnou fólii.
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14. Vyhotovení vytyčovací dokumentace

Veškeré výpočty spojené s vytyčováním hranic byly uvedeny v ZPMZ 383 společně

s výpočty spojenými s geometrickým plánem. Vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol byl

odevzdán při předání hranic objednatelům a vlastníkům sousedních parcel. Obdržení této

dokumentace stvrdili vlastníci pozemků podpisem v protokolu o doručení dokumentace o

vytyčení hranice pozemků. Vlastníkům, kteří nebyli přítomni, byla tato dokumentace

odeslána do týdne poštou.

k.ú.: Obrataň

obec: Pelhřimov

č. zakázky: 383-43/2012

objednatel: obec Obrataň

Vlastníci a oprávnění svým podpisem stvrzují, že obdrželi dokumentaci o vytyčení hranic pozemků:

Jméno / název Adresa Pozemek p. č. Podpis

Obec Obrataň Obrataň 204
Obrataň 394 12

KN1283 a PK1298/1

Fučík Václav

Kučera Richard

Obrataň 183
Obrataň 394 12
Nad Nechybou 1210
Sezimovo Ústí 391 02

PK1297/8, PK1297/22,
PK1297/23 a PK1297/24

Ing. Jiří Žižka a
Ing. Iveta Žižková

Obrataň 9
Obrataň 394 12

PK1297/9

Plášil Miroslav Obrataň 162
Obrataň 394 12

PK1278

Polanecký Vladislav Ing. Longenova 619
Benešov 256 01

PK1297/11

Markvart Aleš K Šachtě 226
Tábor, Horky 390 01

KN1297/12

Jílková Ludmila

Pražák Jan

Pražák Jaroslav

Pražák Václav

Hromádkova 936
Sezimovo Ústí 391 01
Nad Dolinami 318
Tábor, Čekanice 390 02
Nad Dolinami 233
Tábor, Čekanice 390 02
Stříbrná alej 71
Chotoviny 391 37

PK1279

Ing. Josef  Přibyl Obrataň 8
Obrataň 394 12

PK1297/7

Vaněk Josef Sídliště Míru 802
Pacov 395 01

PK1277

Obr.31 - Protokol o doručení dokumentace o vytyčení hranice pozemků
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14.1 Pozvánka

Pozvánka není součástí vytyčovací dokumentace, která se odevzdává na příslušný

katastrální úřad, ale je mou povinností tuto pozvánku před vytyčením prokazatelně doručit

všem vlastníkům pozemků dotýkajících se alespoň jedním lomovým bodem vytyčované

hranice. Zde byli všichni vlastníci pozemků pozváni na předání vytyčení 14 dní předem.

Věc : Pozvánka k účasti na projednání vytyčení bodů vlastnické hranice-kat. území Obrataň

Na základě objednávky Richarda Kučery bylo v terénu provedeno vytyčení bodů části vlastnických
hranic pozemkové parcely PK1297/8, PK1297/22, PK1297/23 a PK1297/24. Pozemek KN1283 a

PK1298/1 je ve Vašem vlastnictví a sousedí tedy s vytyčovanou hranicí. Podle Vyhlášky č. 26/2007
Sb. a ve znění pozdějších předpisů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního zasíláme
vlastníkům a sousedním vlastníkům pozvánku k účasti na projednání vytyčení.
Proto si Vás tímto dovoluji pozvat na seznámení s výsledkem měření.

Jednání proběhne ve středu 19.9.2012 v 18:00 hod. na místě měření – tj. na místě před parcelou
p.p.KN 1297/22, PK 1297/22 (polohu p.p.KN lze dohledat na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ).

Upozornění :
K účasti na projednání vytyčené hranice může vlastník pověřit svého zástupce na základě úředně
ověřené plné moci.
Informace o vytyčené hranici lze získat u vytyčovatele.              Telefon : 723 347 944

V případě Vaší neúčasti na projednání vytyčené hranice v terénu se lze k průběhu hranice vyjádřit
u vytyčovatele ve lhůtě uvedené v pozvánce.
Má-li být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu
odpovídající zpřesněná výměra parcely podle výsledku vytyčení hranice pozemku, je nutné
vyhotovit pro tento účel geometrický plán.
Vaše (nebo Vašeho zástupce) případná nepřítomnost na ústním jednání není na překážku dalším
úkonům vytyčovatele.

Oznámení :
Vytyčovatel je oprávněn ze zákona č. 200/1994 Sb. při výkonu zeměměřičských činností vstupovat
a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti.

Poučení :
Případný spor vlastníků o průběhu vlastnické hranice a o rozsahu vlastnického práva ke sporné
části pozemku je možné řešit občanskoprávní cestou.

Obr.32 - Pozvánka k účasti na projednání vytyčení bodů

14.2 Vytyčovací náčrt

Vytyčovací náčrt slouží k zobrazení výsledků vytyčení. Vytyčovací náčrt byl

vyhotoven v měřítku 1:2000. Byly v něm zobrazeny hranice parcel, parcelní čísla,

vytyčované body, pomocné body, ze kterých bylo vytyčení uskutečněno, vytyčované

směry na body, čísla bodů, způsob označení lomových hranic, oměrné míry a další
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náležitosti náčrtu. Do volného místa náčrtu byl umístěn seznam souřadnic vytyčovaných

lomových bodů a v pravém dolním rohu bylo umístěno popisové pole.

Obr.33 - Popisové pole, které je součástí vytyčovacího náčrtu

Obr.34 - Výřez vytyčovacího náčrtu se seznamem souřadnic vytyčovaných bodů

14.3 Protokol o vytyčení hranice pozemku

Jedná se o zápis o provedeném vytyčení hranic pozemků, ve kterém je uvedený

předmět vytyčování, vytyčovací podklady, způsob označení vytyčovaných bodů, údaje o

vlastnících dotčených pozemků a údaje o jejich účasti a další.
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PROTOKOL O VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU

Dne 17.09.-18.09.2012 byly na žádost Richarda Kučery, Nad Nechybou 1210, Sezimovo Ústí 391 02 vytyčeny

bod 1 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.1283, p.č.PK 1297/24 a p.č.PK 1297/7,

bod 2 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/23, p.č.PK 1297/24 a p.č.PK 1297/7,

bod 3 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/23, p.č.PK 1297/8 a p.č.PK 1297/7,

body 27 a 28 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/8 a p.č.PK 1297/7,

bod 4 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/7, p.č.PK 1297/8 a p.č.PK 1297/22,

bod 5 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/7, p.č.PK 1298/1 a p.č.PK 1297/22,

body 6 a 11 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1277, p.č.PK 1298/1 a p.č.PK 1297/22,

body 7, 8, 9, 10 a 29 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1277 a p.č.PK 1297/22,

bod 12 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/9, p.č.PK 1298/1, p.č.PK 1297/8 a p.č.PK 1297/22,

bod 26 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/8 a p.č.PK 1297/9,

bod 13 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/8, p.č.PK 1297/23 a p.č.PK 1297/9,

bod 14 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/9, p.č.PK 1297/23 a p.č.PK 1278,

body 15, 16 a 17 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/23 a p.č.PK 1278,

bod 18 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/23, p.č.PK 1278, p.č.PK 1297/11 a p.č.1297/12

bod 19 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/23, p.č.1297/12 a p.č.PK 1279,

bod 20 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/23, p.č.PK 1297/24 a p.č.PK 1279,

bod 21 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/24 a p.č.PK 1279,

bod 22 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/24, p.č.PK 1279 a p.č.1283 a

body 23, 24, 25 a 30 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.PK 1297/24 a p.č.1283.

katastrální území: Obrataň obec: Obrataň okres: Pelhřimov

Vytyčení bylo provedeno na podkladě: Rastrového obrazu katastrální mapy a mapy pozemkového katastru

Popis vytyčovacích prací: Souřadnice lomových bodů stávajících hranic byly určeny transformací kartometrických  souřadnic

pomocí identických bodů č. 33, 34 a 303-9 do S-JTSK. V terénu byly body vytyčeny polárně z pomocného měřického

bodu č. 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 a 4007 totální stanicí GPT3002LN.

Vytyčené body byly v terénu označeny: znaky z plastu

Vlastníci a oprávnění z dalších práv písemně pozvaní k seznámení s výsledkem vytyčení:

Jméno / název Adresa Pozemek p. č. Údaj o účasti

Obec Obrataň Obrataň 204
Obrataň 394 12

KN1283 a
PK1298/1

Fučík Václav

Kučera Richard

Obrataň 183
Obrataň 394 12
Nad Nechybou 1210
Sezimovo Ústí 391 02

PK1297/8,
PK1297/22,
PK1297/23 a
PK1297/24

Ing. Jiří Žižka a
Ing. Iveta Žižková

Obrataň 9
Obrataň 394 12

PK1297/9

Plášil Miroslav Obrataň 162
Obrataň 394 12

PK1278

Obr.35 – Část protokolu o vytyčení hranice pozemku

Vyhotovil: Bc. Tereza Petrušková číslo zakázky: 383-43/2012
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15. Vyhotovení geometrického plánu

Protože předmětem zakázky bylo vytyčit v terénu parcely evidované zjednodušeným

způsobem a vypořádat spoluvlastnické podíly, bylo nutné vyhotovit geometrický plán pro

vytyčení hranice pozemku a jeho doplnění ze zjednodušené evidence do souboru

geodetických informací a rozdělení pozemku. Kompletní GP je uveden jako příloha č.1.

Aby byl geometrický plán katastrálním úřadem potvrzen, je nutné na katastrální úřad

odevzdat mimo samotný geometrický plán (minimálně tři stejnopisy) i žádost o potvrzení

geometrického plánu a ZPMZ.
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Obr.36 - Žádanka o potvrzení geometrického plánu
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15.1 Grafické znázornění

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vycházelo ze stavu

katastrální mapy KN a mapy bývalého pozemkového katastru. Dosavadní stav katastrální

mapy byl zobrazen tenkou plnou čárou, nový stav byl zobrazen velmi tlustou plnou čárou.

PK parcely byly uvedeny v závorkách a ty, které se rušily, byly škrtnuté podélně tenkou

plnou čarou. Rušené hranice byly v grafickém znázornění zrušeny dvěma krátkými

tenkými plnými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře. Parcelní čísla nově vzniklých

parcel KN byly zobrazeny v oválu. Dále byly v grafickém znázornění zobrazeny díly

parcel, které byly označeny písmeny malé abecedy, délky mezi lomovými body na nově

vzniklých hranicích, čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic, a další náležitosti

grafického znázornění. Grafické znázornění bylo orientováno k severu.

Obr.37 - Výřez grafického znázornění
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15.2 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí

Výkaz dosavadního a nového stavu obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu v

rozsahu grafického znázornění. V prvním sloupci byly uvedeny výměry a druhy pozemků

původních řešených parcel, druhý sloupec obsahoval nově vzniklé parcely s uvedením

jejich nové výměry, kódu kvality určení výměry a druhu pozemků a třetí sloupec

obsahoval porovnání se stavem evidence právních vztahů - u parcel sestavených z dílů

byly uvedeny z jakých parcel a dílů byly sestaveny, o jak velké díly se jednalo a na jakém

čísle LV byly parcely zapsány. U parcel, které nebyly dosud identifikovány zůstal 3

sloupec nevyplněný.

Obr.38 - Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí
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15.3 Seznam souřadnic

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice polohy a souřadnice obrazu. Protože byly

souřadnice polohy a obrazu shodné, použila jsem zjednodušený zápis (viz obr.26). Protože

byly v grafickém znázornění použity jenom nově vzniklé body, byly v seznamu souřadnic

uvedeny pouze vlastní čísla bodů (u bodů již vzniklých by se museli uvést před vlastním

číslem ještě číslo ZPMZ, ve kterém vznikly - vlastní číslo bodu by se od čísla ZPMZ

oddělilo pomlčkou).

Obr.39 - Seznam souřadnic
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16. Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vytyčení

hranice pozemků a jeho doplnění ze zjednodušené evidence do souboru geodetických

informací a rozdělení pozemku. Tato práce byla pro přehlednost rozdělena na dvě části.

První část obsahuje historii katastrů a geometrických plánů a teorii, druhá část popisuje

praktické zpracování.

Výsledný elaborát byl odevzdán na katastrální úřad v Pelhřimově. Obsahuje ZPMZ,

vytyčovací dokumentaci, geometrický plán a žádanku o potvrzení geometrického plánu.

Geometrický plán byl katastrálním úřadem potvrzen a následně po vyřízení dalších

potřebných dokumentů zapsán na žádost majitelů pozemků.

Od 1.ledna 2014 začal platit nový zákon č.256/2013 Sb. s prováděcími vyhláškami,

který zároveň zrušil zákon č.265/1992 Sb. a č.344/1992 Sb. a navazující vyhlášky

č.62/2001 Sb. a č.26/2007 Sb. Vzhledem k tomu, že v této době byla již diplomová práce

dokončena, nejsou v ní tyto změny zahrnuty.



Bc. Tereza Petrušková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované

zjednodušeným způsobem

2014 67

17. Seznam použité literatury

[1] Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění

[2] Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění

pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), v platném znění

[3] Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, Praha 2007, ČÚZK

[4] Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

v platném znění

[5] Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění

[6] Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),

v platném znění

[7] Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením, v platném znění

[8] ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Historie katastrů [on-line].

2013 [cit. 2014-12-12].

Dostupné na WWW: ˂http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti

/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx˃.

[9] VÚGTK. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [on-line].

2005-2014 [cit. 2014-12-12].

Dostupné na WWW: ˂http://www.vugtk.cz/slovnik/˃.

[10] PLÁŇKA, L.: Kartografie a základy gis. GE18 modul 04 - úřední mapy. Brno : VUT

FAST, 2006. 95 s.

[11] Geografický ústav PřF MU Brno. Kartografie a geoinformatika [on-line]. 2005

[cit. 2014-12-01].

Dostupné na WWW: ˂http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php˃.



Bc. Tereza Petrušková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované

zjednodušeným způsobem

2014 68

[12] ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU. Mapy [on-line]. 2012

[cit. 2014-12-01].

Dostupné na WWW: ˂http://archivnimapy.cuzk.cz/ISAR/Data/Soupisy/Fondy_B.htm˃.

[13] GEODIS. Totální stanice [on-line]. 2009 [cit. 2014-12-01].

Dostupné na WWW: ˂http://obchod.geodis.cz/˃.

[14] ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Nahlížení do katastru

nemovitostí [on-line]. 2004-2014 [cit. 2014-11-15].

Dostupné na WWW: ˂http://nahlizenidokn.cuzk.cz/˃.

[15] dokumentace Katastrálního úřadupro Moravskoslezský kraj, Katastrálníhopracoviště Nový Jičín

[16] dokumentace Katastrálního úřadu prokraj Vysočinu, KatastrálníhopracovištěPelhřimov

[17] TOPOGRAF. Správní mapa ČR [on-line]. 2006 [cit. 2014-11-15].

Dostupné na WWW: ˂http://spravnimapa.topograf.cz/˃.

[18] ZEMĚMĚŘICKÝ  ÚŘAD. Mapa polohového bodového pole [on-line]. 2013

[cit. 2014-11-30].

Dostupné na WWW:

˂http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=503&srs=EPSG:102067˃.

[19] dokumentace Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště

Krnov



Bc. Tereza Petrušková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované

zjednodušeným způsobem

2014 69

18. Seznam obrázků

Obr.1 - Výřez originální mapy stabilního katastru 1:2880 (1824-1843) [12] ....................... 3

Obr.2 - Výřez originální mapy stabilního katastru 1:2880 (1859-1927) [12] ....................... 3

Obr.3 - Geometrický plán vyhotovený v období stabilního katastru [15] ............................. 4

Obr.4 - Výřez originální mapy pozemkového katastru z roku (1930-1942) [12].................. 6

Obr.5 - Geometrický plán vyhotovený v období pozemkového katastru [15] ...................... 7

Obr.6 - Geometrický plán vyhotovený v období JEP [15] .................................................... 8

Obr.7 - Výřez mapy evidence nemovitostí 1:2880 - Čechy (1960-1990) [12]...................... 9

Obr.8 - Geometrický plán vyhotovený v období evidence nemovitostí [15] ...................... 10

Obr.9 - Geometrický plán vyhotovený v období katastru nemovitostí [15] ........................ 12

Obr.10 - Výřez snímku digitální katastrální mapy [19]....................................................... 17

Obr.11 - Výřez snímku analogové katastrální mapy [19].................................................... 18

Obr.12 - Lokalizace zájmového území v rámci ČR [17]..................................................... 37

Obr.13 - Výřez mapy širších vztahů [14] ............................................................................ 38

Obr.14 - Totální stanice Topcon 3002LN [13] .................................................................... 39

Obr.15 - Pracovní plocha programu Geus – grafická část ................................................... 40

Obr.16 - Pracovní plocha programu Geus – výpočetní část ................................................ 40

Obr.17 - Pracovní plocha programu Groma ........................................................................ 41

Obr.18 - Výřez kopie katastrální mapy [16] ........................................................................ 43

Obr.19 - Výřez kopie mapy bývalého pozemkového katastru [16]..................................... 44

Obr.20 - Výřez ohlašovacího listu č.III [16]........................................................................ 45

Obr.21 - Schéma bodů polohového pole v ortofotomapě [18] ............................................ 46

Obr.22 - Ukázka: Geodetické údaje bodu č.000931082090 [18] ........................................ 47

Obr.23 - Schéma polygonového pořadu .............................................................................. 48

Obr.24 - Parametry polygonového pořadu .......................................................................... 49



Bc. Tereza Petrušková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované

zjednodušeným způsobem

2014 70

Obr.25 - Helmertova transformace ...................................................................................... 50

Obr.26 - Popisové pole ZPMZ............................................................................................. 52

Obr.27 - Výřez měřického náčrtu ........................................................................................ 53

Obr.28 - Seznam souřadnic nových bodů............................................................................ 54

Obr.29 - Vyhledání parcely na portálu nahlížení do KN [14] ............................................. 55

Obr.30 - Část záznamu výsledků výpočtu výměr parcel ..................................................... 56

Obr.31 - Protokol o doručení dokumentace o vytyčení hranice pozemků........................... 57

Obr.32 - Pozvánka k účasti na projednání vytyčení bodů ................................................... 58

Obr.33 - Popisové pole, které je součástí vytyčovacího náčrtu ........................................... 59

Obr.34 - Výřez vytyčovacího náčrtu se seznamem souřadnic vytyčovaných bodů ............ 59

Obr.35 - Část protokolu o vytyčení hranice pozemku ......................................................... 60

Obr.36 - Žádanka o potvrzení geometrického plánu ........................................................... 62

Obr.37 - Výřez grafického znázornění ................................................................................ 63

Obr.38 - Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí........................... 64

Obr.39 - Seznam souřadnic.................................................................................................. 65



Bc. Tereza Petrušková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované

zjednodušeným způsobem

2014 71

19. Seznam příloh

1. Geometrický plán

1.1 Popisové pole a výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru

nemovitostí

1.2 Grafické znázornění a seznam souřadnic

2. Záznam podrobného měření změn

2.1 Popisové pole

2.2 Náčrt

2.3 Schéma polygonu

2.4 Zápisník a protokol o výpočtech

2.5 Výpočet výměr parcel (dílů)

2.6 Návrh zobrazení změny

3. Dokumentace vytyčení hranice pozemku

3.1 Vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených bodů

3.2 Popisové pole

3.3 Protokol o vytyčení hranice pozemku


