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Anotace: 

Cílem této bakalářské práce je podrobný popis vyhotovení geometrického 

plánu pro rozdělení pozemků a změnu hranic pozemku, tak aby byl kvalitním 

podkladem k sepsání patřičné smlouvy, na základě které bude změna zapsána do 

katastru nemovitostí. Snahou bylo vysvětlit jednotlivé dílčí části zpracování od 

přípravy potřebných podkladů přes měřické práce v terénu, výpočetní část, 

zpracování samotného geometrického plánu, až po jeho ověření ÚOZI a potvrzení 

katastrálním pracovištěm. Zároveň se práce snaží nastínit zásadní rozdíly mezi 

legislativou platnou v době faktického vyhotovení plánu, vyhláškou č. 26/2007 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 

164/2009 Sb., o katastru nemovitosti a nově chystanou právní úpravou platnou od 

1.1.2014, ve znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti. 

Klíčová slova: geometrický plán (GP), záznam podrobného měření změn 

(ZPMZ), rozdělení pozemku, změna hranice pozemku, katastr nemovitosti 

The diploma work deals with the topic of preparation of the survey sketch 

for the lot divisions and survey sketch, documentation of detailed survey of 

changes, lot division (land division), change of boundary of a plot. It  

is focused to be a quality basis for doing a contract which is basis for  

making changes in the cadastre of real estates. The aim was to explain each part  

of the process of preparing the necessary documents started by preparing  

the survey fieldwork , calculation , processing of making a survey sketch and 

finishing by the verification and confirmation by the cadastre (cadastral) workplace. 

At the same time , the work shows the differences between  

the legislation valid at the time of making the plan , according to the  

decree No. 26/2007 Sb. , respectively the decree No. 164/2009 Sb , about  

the cadastre of real estates and prepared legislation valid from 1.1.2014, as  

subsequently amended decree No. 357/2013 Sb. , about the cadastre of real 

estates. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka  

GP  - geometrický plán 

ISKN  - informační systém katastru nemovitostí 

KMD  - katastrální mapa digitalizovaná 

KN  - katastr nemovitostí 

KP  - katastrální pracoviště 

K.Ú.  - Katastrální úřad 

k.ú.  - katastrální území 

NKatV - novela katastrální vyhlášky 

PBPP - podrobný bod polohového pole 

PM  - podklady pro měření 

PPBP - podrobné polohové bodové pole 

S – JTSK - Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI  - soubor geodetických informací 

SPI  - soubor popisných informací 

ÚOZI - úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VFK  - výměnný formát katastru 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn 

ZUV  - způsob určení výměry 

    ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 
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1 ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro 

rozdělení pozemků a změnu hranic pozemku v katastrálním území Moravice. 

Tento geometrický plán má sloužit pro zápis kupní smlouvy částí obecních 

pozemků do vlastnictví objednatelů. 

Tato bakalářská práce je vyhotovená, stejně tak jako tento geometrický 

plán, dle právní úpravy platné v době objednání, zpracování a potvrzení 

geometrického plánu, tzn. dle zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitosti 

České republiky, ve znění vyhlášky č. 26/2007 Sb. v platném znění. 

Zásadní změny ve zpracování geometrického plánu, ke kterým dojde 

novou právní úpravou, platnou od 1.1.2014, tj. zákonem č. 256/2013 Sb. o 

katastru nemovitosti, ve znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., dále jen NKatV, budou 

vyznačeny kurzivou vždy na konci kapitoly, ve které ke změně dochází. 

Geometrickým plánem oddělím části obecních pozemků, vytvořím nové 

parcely pro odkup a sloučením dílů parcel změním hranice stávajícího pozemku. 

Pro tyto účely potřebuji, od objednatelů, vědět jaké jsou prostorové či plošné 

požadavky na nově vznikající parcely, vyžádat si poklady k práci z příslušného 

katastrálního pracoviště, provést měření v terénu a následné zpracování výsledku 

měření v kanceláři v geodetickém programu Geus. Po vyhotovení nechám 

geometrický plán ověřit ÚOZI, potvrdit pověřeným pracovníkem KP a nakonec 

odevzdám objednavatelům. Ti, společně s kupními smlouvami, návrhem na vklad 

a souhlasem s dělením pozemků, vydaným místně příslušným stavebním úřadem 

podají geometrický plán k zápisu do katastru nemovitostí.  

Dotčené pozemky se nachází v obci Moravice, v katastrálním území 

Moravice, číslo k. ú. 698601. Změnou dotčené parcely KN jsou parcely číslo 

1049/1 a 1049/16 a nově vzniklé parcely KN jsou parcely číslo 1049/47 a 1049/48.  

V katastrálním území Moravice je platná katastrální mapa KMD platná od 

roku 2012. V roce 2011 proběhlo doplnění bodů PPBP. Parcely jsou zde 

evidovány ve dvou samostatných číselných řadách, jedné pro stavební, druhé pak 
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pro pozemkové parcely. Měření změn se zde provádí v souřadnicovém 

systému S- JTSK. 

2 HISTORIE 

Již v dávných dobách se lidé pokoušeli, především kvůli výběru daní 

stanovit výměry pozemků. Ze začátku se výměry stanovovaly jen pohledem. 

V prvním Rustikálním katastru – první berní rula se výměry stanovily pomocí 

korců. V druhém Rustikálním katastru – druhá berní rula se berní jednotkou stala 

usedlost. Do této doby se stále nedařilo prosadit měření v terénu. První měření 

v terénu se podařilo prosadit až v prvním Tereziánském katastru – třetí berní rula, 

kdy proběhlo částečné měření. Výraznějším krokem v této oblasti byl Josefský 

katastr, zaveden patentem císaře Josefa II ze dne 20. dubna 1785. Jde vlastně o 

první katastr založený na výsledcích skutečného měření, i když zatím jen hrubého.  

Základní jednotkou se stal pozemek, zavedly se topografická čísla pozemků a 

plocha obce dělená na tratě, hony a náčrty, tzv. brouillony. Bylo to primitivní a 

ukvapené měření bez geometrických základů. Z náčrtů nešlo sestavit souvislé 

zobrazení celé říše, jednotlivé polní náčrty nebylo možné sestavit dohromady ani 

v jednotnou mapu obce. [7] 

Další snahou kvalitnějšího měřického podkladu byl Stabilní katastr.  Dílo 

založené na vědeckých základech od zobrazovací soustavy po vlastní měření. 

Základní jednotkou byla katastrální obec. Zakreslovalo se do polních nártů, mapa 

tak vznikla přímo v terénu. Vyměřování prováděli kvalifikování geometři. Kvůli 

neprobíhající aktualizací byl vydán zákon ze dne 23. 5. 1883 o evidenci katastru 

daně pozemkové. Vznikla ohlašovací povinnost všech majitelů a soudů sdělovat 

jakoukoliv změnu. Pro vzájemnou komunikaci musel vzniknout nástroj 

srozumitelný i laické veřejnosti, který by mohli vyhotovovat i kvalifikovaní soukromí 

geometři. Takto vznikl geometrický plán jako technicko-právní instrument. [6] 

V průběhu asi stodvacetileté historie geometrického plánu se měnil jeho 

vzhled, postupy zpracování a technologie. I název geometrického plánu se 

postupem času měnil, byl nazýván třeba jako geometrický polohový plán, 

geometrický situační plán, geometrický polohopisný plán, geometrický parcelační 
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plán, geometrický oddělovací plán, atd. Jedny z prvních geometrických plánů se 

vyhotovovaly ručně, velice barevně a na transparentním materiálu - voskové 

tkanině později pauzovacím papíru (Obr.1). Důsledkem ekonomizace tvorby 

geometrického plánu se grafická část zjednodušila, z mnohobarevného provedení 

vzniklo dvoubarevné. Dne 31. 10. 1975 byla stanovena zásada jednobarevnosti.  

Obr. 1 Ukázka GP z roku 1931 
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Dle NKatV dojde od 1.1.2014 k návratu dvoubarevnosti plánů. Černou 

barvou bude vyznačen dosavadní stav katastrální mapy, červenou pak 

navrhovaný nový stav, nová parcelní čísla, díly parcel a rušený stav. 

3 VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ 

V této části jsou uvedeny některé pojmy, které s problematikou tvorby 

geometrických plánů souvisí a které jsou používány v dalších částech bakalářské 

práce. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní určovací a 

oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy, vyjádřená číselným 

kódem; číslice kódu vyjadřují půdně-klimatické vlastnosti půdy; jednotky tvoří 

ohraničený územní celek, který má specifické ekologické vlastnosti a 

bioenergetický potenciál. [3] 

Digitalizovaná katastrální mapa (KMD) vzniká digitalizací (převedení do 

číselné podoby) grafické (analogové) katastrální mapy, charakterizovaná nižší 

přesností než digitální katastrální mapa. [3] 

Katastrální území (k.ú.) je technická jednotka, kterou tvoří místopisně 

uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí a která 

je součastně evidenční jednotkou pro číslování parcel; obvod katastrálního území 

je zpravidla totožný s územním obvodem obce, avšak jedna obec může obsahovat 

dvě i více katastrálních území. [3] 

Katastr nemovitosti (KN) je geometrické určení, soupis a popis 

nemovitostí, jehož součástí je evidence právních vztahů k těmto nemovitostem; 

evidenční nástroj pro uskutečňování funkcí státu při ochranně právních vztahů a 

při využívání a ochranně nemovitostí. [3] 

Katastrální mapa (KM) je polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, 

která zobrazuje všechna katastrální území a všechny nemovitosti, které jsou 

předmětem katastru (s výjimkou bytů a nebytových prostorů). Pozemky se v 

katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, 
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označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují 

průmětem svého vnějšího obvodu na terén. [3] 

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v 

katastrální mapě a označen parcelním číslem. [3] 

Potvrzení geometrického plánu je úkon, kterým katastrální úřad potvrzuje 

soulad dosavadního stavu výkazu výměr na geometrickém plánu se stavem 

evidovaným v katastru nemovitostí a vyjadřuje souhlas s očíslováním parcel; bez 

potvrzení se geometrický plán nemůže stát součástí listin o právních vztazích. [3] 

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí 

hranicemi územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu 

využití pozemků. [3] 

Pozemková parcela je parcela, která není evidována v druhu pozemku 

"zastavěné plochy a nádvoří" (resp. která je evidována v některém druhu pozemku 

v rámci zemědělské půdy nebo druhu pozemku "vodní plocha" nebo "ostatní 

plocha").[3] 

Soubor geodetických informací (SGI) je část katastrálního operátu, která 

zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné 

vyjádření. [3] 

Soubor popisných informací (SPI) je část katastrálního operátu, která 

zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a 

nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a 

dalších stanovených právech a skutečnostech. [3] 

 

4 GEOMETRICKÝ PLÁN (GP) 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a 

jiných listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn je 

podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací.  
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Geometrický plán je technický podklad pro zobrazení předmětu zápisu do 

souboru geodetických informací nebo pro vymezení rozsahu věcného břemene, 

zatěžuje-li věcné břemeno pouze část pozemku.[3] 

Geometrický plán je součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do 

katastru nemovitostí. Vyhotovuje se vždy na základě výsledků geodetických prací 

v terénu a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní a další 

údaje podle stanovených požadavků. [3] 

Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností 

odpovídá platným právním předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s 

očíslováním parcel. [1] 

Kopie geometrického plánu, zřetelně označená jako kopie, může být 

ověřena pouze osobou s úředním oprávněním. Takto ověřená kopie má statut 

originálu geometrického plánu. [1] 

V našem případě se jedná o geometrický plán na rozdělení pozemků, což 

je reálné rozdělení pozemku na dva nebo více samostatných pozemků, popřípadě 

rozdělení pozemku na dvě nebo více částí, které se slučují do pozemku 

sousedícího nebo se slučují s částmi jiných pozemků do pozemku nového. A dále 

o změnu hranic pozemku, což je změna průběhu dosavadních hranic pozemku 

v důsledku sloučení části z pozemku jiného. 

4.1 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 

• doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud 

evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice 

vytyčují a označují v terénu, 



Barbora Potepová: GP pro rozdělení pozemků a změnu hranic pozemku 

2013  7 

 

• 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. [1] 

5 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

5.1 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje SGI 

a SPI. [1] 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů 

dřívějších pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních 

vztahů k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI katastru nebo 

pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. [1] 

Dalšími podklady jsou zejména: 

• záznamy podrobného měření změn, 

• údaje o bodech základního polohového bodového pole, 

zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového 

bodového pole, 

• údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie 

grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v 

územích, kde jsou v katastru obsaženy. [1] 

5.2 Součinnost při vyhotovování geometrického plánu 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad: 

• přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle potřeby 

parcelní čísla nových parcel a čísla bodů PPBP, pokud budou 

takové body zřizovány, 
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• poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve 

výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud 

nelze jinak, ve formě reprografických kopií. [1] 

V případě pochybnosti, zda osoba, která vyhotovuje geometrický plán, je 

odborně způsobilá, může katastrální úřad při poskytování požadovat předložení 

dokladu prokazujícího způsobilost podle zákona o zeměměřictví. [1] 

Pro vydání podkladů pro tento geometrický plán v katastrálním území 

Moravice, jsem si musela požádat příslušné Katastrální pracoviště o podklady pro 

měření a následné zpracování. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Opava bezúplatně poskytlo tyto informace: 

• výměnný formát (vfk), 

• Přidělení (Obr.2): 

o PM - 1889/2013…číslo podkladů pro měření, 

o ZPMZ 423…číslo záznamu podrobného měření změn, 

o nové podlomení kmenové parcely číslo 1049 na …/47 a  

…/48, 

o seznam souřadnic pomocných měřických bodů ve 

formátu *.xls. 

 

Vše bylo poskytnuto pracovníky katastrálního pracoviště přes elektronickou poštu.  
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Obr. 2 Tiskový výstup informativního charakteru 

 

5.3 Další přípravné práce 

Dále si v kanceláři připravím informace o bodech polohového bodového 

pole, které jsou volně přístupné na internetu: http://dataz.cuzk.cz/ , z výměnného 

formátu si vytisknu náčrt do terénu, kde si poznačím body v kódu kvality tři, a vyšší 

(1, 2).  

6 ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE V TERÉNU 

Do této kapitoly spadají veškeré práce v terénu potřebné pro pozdější 

zpracování naměřených dat v kanceláři. Postupně budou popsány jednotlivé 

měřické úkony.  
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6.1 Rekognoskace terénu 

Po příjezdu na danou lokalitu a před zahájením samotných měřických 

prací, byla provedena rekognoskace terénu, tzn. zjištění stavu bodů PPBP, 

vyhledání pomocných měřických bodů zřízených při budování PPBP, 

dochovaných jednoznačně identifikovatelných lomových bodů stávajících hranic 

pozemků.  

Rekognoskací byly nalezeny tyto využitelné body:  

• bod PPBP číslo 564 (Obr.3), 

• pomocné měřické body z budování PBPP číslo 4007 a 4008, 

• původní trubky na hranicích pozemků, tzv. navazující kontrolní 

body změny 347-113, 350-14, 351-5, 351-8, 

• další kontrolní body mapy, převážně rohy budov. 

 

Obr. 3 Geodetické údaje o bodu PPBP číslo 564 [5] 

 

6.2 Stabilizace lomových bodů navrhovaných hranic pozemků 

Po rekognoskaci byla, v součinnosti s vlastníky (objednateli), provedena 

stabilizace lomových bodů navrhovaných hranic číslo 2, 3 a 4, trvalým způsobem, 

v místech určených objednateli a následně také stabilizace bodu číslo 1, taktéž 
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trvalým způsobem, ovšem s ohledem na průběh stávající hranice pozemků, tedy 

do přímky spojnice bodů číslo 347-113 a 351-5, stabilizovanými původními 

trubkami. 

Stabilizace lomových bodů navrhovaných hranic, trvalým způsobem, byla 

provedena dle § 88 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. v platném znění, a to znaky 

z plastu, jejichž hlavy mají rozměr nejméně 80mm x 80mm x 50mm (Obr.4), nohy 

jsou z ocelových trubek o průměru nejméně 30mm a tloušťce stěny nejméně 3mm 

a jsou opatřeny zařízením proti vytažení znaku (Obr.5). Celková délka znaku je 

nejméně 500mm. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Hlava plastového znaku            Obr. 5 Trn z plastového znaku 

 

6.3 Použité přístroje 

Obr.6 Ocelové pásmo na vidlici 

Obr. 7 Elektronický tachymetr PENTAX V-227N 
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Pro měření byly použity tyto přístroje a pomůcky: 

• elektronický tachymetr firmy PENTAX V-227N, s možností bez 

hranolového měření do vzdálenosti 90m s přesností ± 5 +

2 	 × 	 , při použití odrazného hranolu pak ± 3 +

2 ×  (Obr.7), 

• dřevěný stativ, 

• teleskopický vytyčka s odrazným hranolem, 

• pásmo na vidlici o délce 30m (Obr.6). 

 

6.4 Metody měření podrobných bodů 

Pro zaměření změny byla použita výhradně polární metoda, která je 

nejčastěji používanou měřickou metodou, jejímž principem je zaměření bodů 

polárními souřadnicemi, tedy vodorovnou délkou a vodorovným úhlem.  

Existují však také další metody měření používané převážně v místech, 

kde nelze, nebo není účelné použití polární metody. Těmito metodami jsou:  

• ortogonální metoda – podrobné body jsou zaměřeny 

pravoúhlými souřadnicemi vztaženými k měřické přímce a 

nazývající se staničení (vzdálenost od počátku měřické přímky 

k patě kolmice z podrobného bodu k měřické přímce) a 

kolmice (nejkratší vzdálenost podrobného bodu od měřické 

přímky), 

• konstrukční oměrné – metoda používaná pro zaměření 

výstupků pravoúhlých budov nepřesahujících délku 5m. 

 

6.5 Postup měření změny 

Z pomocného měřického bodu č. 095000004008, v terénu, 

stabilizovaného dočasně trubkou, s orientací na bod PPBP č. 095000000564-

mezník UH a pomocný měřický bod č. 095000004007-dočasně trubka, byl polární 
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metodou zaměřen sousední navazující bod změny č. 095003470113-trubka a 

rajon č. 095004234001 stabilizovaný dočasně roxorem. 

Z tohoto rajonu č. 095004234001 s orientací na bod PPBP č. 

095000000564 a pomocné body č. 09500004007 a 095000004008 byl také 

polární metodou zaměřen sousední navazující bod změny č. 095003510005-

trubka, navazující bod změny č. 095003500014-trubka, identické body mapy č. 

09500361009-roh budovy, 095002530005-roh budovy, 095003470005-roh 

budovy, nové body č. 095004230001 – 4-plastové mezníky a dvojrajon č. 

095004234002-dočasně roxor, ze kterého byly, s orientací na bod č. 

095004234001, zaměřeny identické body mapy č. 095002910001-roh budovy, 

095002910008-roh budovy, 095003470061-roh budovy a navazující bod změny č. 

095003510008-trubka. 

Po zaměření podrobných bodů polární metodou byly všechny nové 

kontrolní i navazující body změny ověřeny kontrolními oměrnými mírami, 

měřenými komparovaným kovovým pásmem na vidlici. Při měření bylo dbáno na 

to, aby pásmo bylo napínáno dostatečnou silou a bylo ve vodorovné poloze, čímž 

došlo k minimalizaci výskytu systematických chyb. Při měření délek ve svahu bylo 

pásmo provažováno olovnicí. 

7 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

7.1 Příprava dat pro výpočet 

Naměřená data byla z přístroje importována za pomocí přenosového 

programu DL-02 firmy SierraSoft a následně zpracovávána v geodetickém 

programu Geus verze 16.0.2, jehož výrobcem je česká firma Geus. Naměřená a 

přenesená data byla načtená do programu Geus, metody výpočtu polární metody 

dávkou a konvertována do, pro následný výpočet, čitelného zápisu. Důvodem této 

konverze je rozdílný zápis dat mezi jednotlivými záznamovými zařízeními výrobců 

elektronických dálkoměrů. 
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8 ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

8.1 ZPMZ je podkladem pro: 

• vyhotovení geometrického plánu, 

• zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny 

s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod 

budovy nebo obvod vodního díla, 

• opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. [1] 

8.2 ZPMZ má tyto náležitosti: 

• 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. [1] 

Úplné číslo podrobného bodu je dvanáctimístné: 

• první tři číslice jsou pořadovým číslem katastrálního území 

v rámci okresu, 

• čtvrtá číslice je uvnitř okresu buď nulová, nebo může 

znamenat příslušnost záznamu podrobného měření změn do 

katastrálního území sousedního okresu a pak má hodnotu 

v rozmezí 1 až 8, 

• pátá až osmá číslice jsou číslem záznamu podrobného měření 

změn, 

• poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř 

záznamu podrobného měření změn v rozsahu 0001 až 3999. 

[1] 
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Úplné číslo pomocného měřického bodu a pomocného bodu pro výpočet 

má na prvém až osmém místě číslice stejné jako u podrobného bodu a poslední 

čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu od čísla 4001 včetně. [1] 

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území 

v jedné číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999. [1] 

 

 

Dle NKatV dojde od 1.1.2014  v oblastí číslování bodů k těmto změnám: 

• úplné číslo podrobného bodu, pomocného měřického bodu a 

pomocného bodu pro výpočet je devítimístné, kde prvních pět číslic 

je číslo ZPMZ v rozmezí 00001 až 89999, poslední čtyři číslice jsou 

vlastním číslem bodu, 

• podrobný bod, měřický bod a pomocný bod pro výpočet se označují 

šestimístným číslem příslušnosti ke katastrálnímu území. 

Např. 698601 00423 4001. 

8.2.1. Popisové pole 

Náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem ČÚZK (Obr.8), 

obsahuje: 

• levá část: zpracovatel – jméno nebo název firmy spolu 

s uvedením adresy, číslo geometrického plánu a zakázky, 

jméno měřiče, datum měření, typ a značka přístroje, 

• prostřední část: katastrální úřad, katastrální pracoviště, obec, 

katastrální území, změnou dotčené parcely, jakým způsobem 

byly označeny nové hranice v terénu, 

• pravá část: číslo záznamu, souřadnicový systém, list 

katastrální mapy, 

• dále důvod změny, údaje zapisující pracovník katastrálního 

pracoviště po vynesení změny do katastrální mapy (jméno 

zaměstnance, datum vynesení změny a číslo řízení). 
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Obr. 8 Popisové pole ZPMZ 423 k.ú. Moravice 

 

Dle NKatV dojde od 1.1.2014 ke změně formuláře popisového pole ZPMZ, 

ze kterého budou vypuštěny údaje o souřadnicovém systému, stabilizaci nových 

bodů, údaji o použitém přístroji, údaj o tom, kdo a kdy změnu zaměřil a údaje KP o 

zplatnění v SPI a SGI. Naopak dojde k rozšíření kolonky čísla záznamu o jednu 

pozici a přibude údaj o vyhotoviteli- odborně způsobilé osobě.  

8.2.2. Náčrt 

Náčrt byl vyhotoven v grafickém rozhraní programu Geus. Nejprve se 

importoval výměnný formát VFK, který byl získán z KP. Výměnný formát obsahuje 

informace SGI a SPI, potřebné k vyhotovení geometrického plánu.  

Náčrt obsahuje zobrazení dosavadního a nového stavu polohopisu, bodů 

geodetického základu, měřická síť (možno i zobrazit červeně), způsob označení 

lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a mapové značky 

druhů pozemků. Zaměřované budovy se mohou zvýraznit šrafováním, vyznačit 

číslo popisné a způsob využití. Dále oplocení, oměrné a jiné kontrolní míry a 

popřípadě další údaje obsahu katastru (Obr.9). [1]  

Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

Vyhotovuje se v takové měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné. V některých 
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případech se může použít detail, pro čitelnější znázornění části náčrtu, který se 

umísti na okraj náčrtu. [1]  

U čísel bodů, které byly určeny z výsledků měření v předchozím ZPMZ, je 

na prvním místě číslo tohoto ZPMZ. [1] 

Náčrt má formát A4, při měření většího rozsahu se skládá do uvedeného 

formátu. [1] 

 

Obr. 9 Náčrt 
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Zásadní změnou, ke které, NKatV dochází je dvoubarevné provedení 

náčrtu, kdy černou barvou jsou vyznačeny údaje dosavadního stavu katastrální 

mapy včetně parcelních čísel a značek druhů pozemků, čísla nových bodů a bodů 

geometrického základu, oměrné a další kontrolní míry, vyznačení měřické sítě, 

šrafování všech, v náčrtu, vyznačených budov, způsob využití zaměřených či 

nových budov, je-li znám a případných dalších prvků polohopisu náčrtu. Červenou 

barvou se pak vyznačí navrhované nové hranice, trvalá stabilizace nových bodů, 

nová parcelní čísla, díly parcel, slučky a značky rušení hranic, parcelních čísel a 

ostatních prvků mapy, které jsou navrhovány ke zrušení. 

8.2.3. Zápisník 

Zápisník získáme importem a konverzí dat ze záznamového media 

elektronického tachymetru (Obr.10). Jeho obsahem je: 

• čísla bodů geometrického základu měření, identických a 

nových bodů, 

• změřené údaje pro ověření, příp. určení polohy bodů, kterými 

jsou: 

o výška stanoviska, 

o šikmá délka, 

o výška cíle, 

o horizontální úhel, 

o vertikální úhel, 

o polární doměrek, 

o polární kolmice, 

• další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis   

bodů. [1] 
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Obr. 10 Zápisník měřených hodnot  

 

 

8.2.4. Protokol o výpočtech 

8.2.4.1. Seznam souřadnic bodů geometrického základu 

Obsahuje čísla, souřadnice a kód kvality bodů geometrického základu. 

Body geometrického základů jsou všechny, pro měření a výpočet, použité body 

ZPBP, PPBP a podrobné body katastrální mapy, ať už identické a navazující body 

změny, tak také body použité pro případné konstrukční výpočty, výměry parcel a 

dílů atp. (Obr.11) 
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Obr. 11 Seznam souřadnic daných bodů 

8.2.4.2. Polární metoda 

Konverzí připravená data byla spočtena polární metodou dávkou, tedy 

automatizovaným výpočtem, zabraňujícím vzniku chyb z přepisu dat, oproti 

ručnímu způsobu zpracování, který program Geus také nabízí, a ve kterém se 

veškeré měřené hodnoty a čísla bodů zadávají ručně z klávesnice (Obr.12). 

Obě možnosti zpracování však nabízí, v případě výpočtu souřadnic, již 

dříve určeného bodu, např. identického bodu, či navazujícího bodu změny, 

kontrolní výpočet souřadnic s několika možnostmi řešení úlohy, kterými jsou např. 

ponechání původních souřadnic, uložení nových souřadnic, průměr původních a 

nových souřadnic, atd. (Obr.13, 14) 

Tímto byly spočteny souřadnice lomových bodů navrhovaných nových 

hranic a kontrolně také souřadnice navazujících bodů změny a identických bodů. 

U žádného, takto, kontrolně zaměřeného a spočteného bodu nebyla překročena 

základní střední souřadnicová chyba mxy pro daný kód kvality podrobného bodu 

dle přílohy vyhlášky č 26/2007 Sb. v platném znění, bod 13.9, resp. 15.6. 
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Obr. 12 Dialogové okno polární metody 

 

 

Obr. 13 Dialogové okno kontrolních bodů 
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Obr. 14 Polární metoda v protokolu o výpočtech 

8.2.4.3. Průsečík přímek 

Průsečík přímek je početní, konstrukční úloha, pomocí které je možné 

matematicky vypočítat souřadnice bodu, právě v místě průsečíku těchto přímek, a 

to bez ohledu na to, zda bod leží uvnitř nebo vně, obou, či jedné přímky. Takto lze 

vypočíst souřadnice, jak bodu nového, v našem případě jsou to body č. 

095004230005 – 7, kde navrhované nové hranice protínají hranice dosavadní, a 

které budou potřebné pro následný výpočet výměr dílů dotčených parcel, tak také 

bodu již dříve určeného, např. polární metodou, v našem případě jde o bod č. 

095004230001, kde výpočtem této úlohy dochází jednak, k vyrovnání souřadnic 

bodu do ideálního průsečíku obou přímek tak, aby nebyla narušena přímost 

průběhu dosavadní hranice a tím i sousední parcela, a dále také jako kontrolní 

výpočet polohy a stabilizace bodu v terénu, kdy při nepřekročení základní střední 

souřadnicové chyby mxy pro 3. třídu přesnosti určení podrobného bodu, která je 

rovna 0,14m, lze takto stabilizovaný a zaměřený bod považovat za bod ležící 

právě v tomto průsečíku přímek, bez narušení jejich přímosti. Takovýto kontrolní 

výpočet souřadnic bodu má stejné dialogové okno, včetně možnosti výběru řešení 

jako, výše zmiňovaná, polární metoda a také ostatní měřické a konstrukční úlohy. 

Dalšími body, spočtenými touto úlohou jsou body č. 095004230008 – 11, 

které sice nemají přímý vliv na vyhotovení geometrického plánu a zápis takto 
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navrhované změny do katastru nemovitostí, ale jsou to body průsečíků přímek 

navrhovaných nových hranic se stávajícími skupinami věcných břemen a ve chvíli 

zápisu tohoto geometrického plánu budou sloužit jako body vymezující průběh 

věcného břemene v rámci každé parcely bez nutnosti vyhotovení neměřického 

záznamu příslušným KP. Jelikož tímto geometrickým plánem dochází také 

k návrhu na rušení částí dosavadních hranic parcel, předcházel výpočtu průsečíků 

přímek bodů č. 095004230008 – 11, kontrolní výpočet vyrovnání bodů č. 

095004050049, 66, 67, 87 do přímky sousedních bodů hranic věcného břemene, 

pro důkaz, že tyto body nejsou lomovými a lze je taktéž navrhnout ke zrušení 

z databáze ISKN v momentě zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí. 

Jelikož bod č. 095004230007 je průsečíkem přímek navrhované nové 

hranice se stávající hranicí parcel a zároveň bodem, ve kterém bude dosavadní 

hranice ukončena, je nutné jej, v terénu, vytyčit, stabilizovat a následně kontrolně 

zaměřit. Jelikož se jedná o dosavadní hranici mezi pozemky téhož vlastníka, je 

možné jej stabilizovat pouze dočasným způsobem, např. dřevěným kolíkem. 

8.2.4.4. Polární vytyčovací prvky 

Úloha, na základě jejíhož výpočtu lze provést vytyčení bodu v terénu. Tato 

úloha obsahuje číslo a souřadnice stanoviska, číslo, souřadnice, a orientační 

směrník na orientační bod a čísla, souřadnice, vodorovné délky a směrníky na 

vytyčované body (Obr.15). 

Po vytyčení byl bod, kontrolně zaměřen polární metodou a zajištěn 

kontrolními oměrnými mírami. 
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Obr. 15 Dialogové okno polárních vytyčovacích prvků 

8.2.4.5. Kontrolní oměrné 

Všechny zaměřené identické body, navazující body změny i nové body 

byly zajištěny kontrolními oměrnými mírami, měřenými k dalším, jednoznačně 

identifikovatelným podrobným bodům mapy. 

8.2.4.6. Výpočet výměr 

Následně byl proveden výpočet výměr dílů a parcel nového stavu všemi 

body hranic dílů a parcel (Obr.16). 
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Obr. 16 Dialogové okno výpočtu výměr 

 

8.2.4.7. Seznam souřadnic nových bodů 

Seznam souřadnic nových bodů obsahuje číslo bodu, souřadnice obrazu, 

souřadnice polohy, kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a 

polohového určení, a také případnou poznámku. Souřadnice obrazu se neuvádějí 

u pomocných bodů a dalších, v terénu zaměřených bodů, které nebudou v novém 

stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy.  

8.2.4.8. Seznam souřadnic zrušených bodů 

Součásti protokolu o výpočtech je také seznam souřadnic bodů (Obr.17.), 

které na podkladě výsledků měření budou při zápisu v katastru zrušeny. Pokud je 

některý z těchto bodů nahrazován novým uvede se v poznámce číslo tohoto 

nového bodu. 
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Na začátku protokolu o výpočtu je uveden název katastrálního území a 

číslo ZPMZ, na jeho konci potom jméno a příjmení vyhotovitele, jeho podpis a 

datum vyhotovení. 

 

Obr. 17 Seznam souřadnic nových a rušených bodů 

8.2.5. Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

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.[1] 

Po ukončení každého uceleného výpočtu výměr se porovnají celkové 

výměry dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou hodnot musí být nulový nebo 

shodný s vykazovanou opravou výměry nebo změnou. [1] 

Při výpočtu výměry parcely určené s kódem ZUV 1 nebo 2 se výměry dílů 

vyrovnají na určenou výměru nové parcely; pokud je dílem celá dosavadní 

parcela, převezme se její výměra z operátu katastru, po její kontrole jedním 

výpočtem a zpravidla se nevyrovnává, pokud je díl určen s kódem ZUV 2, pak se 

také nevyrovnává. U jednotlivých výpočetních skupin pro dělení původních parcel 

výměry dílů nové parcely vypočtené předchozím způsobem již nevyrovnávají. [1] 
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Výměry parcel s kódem způsobu určení výměry 0 se vyrovnávají ve 

výpočetních skupinách. Skupinu tvoří zpravidla dělená parcela nebo souvislý celek 

změnou dotčených parcel jednoho vlastníka. Není-li překročená mezní odchylka, 

vyrovnají se nově vypočtené výměry parcel a dílů tak, aby se jejich součet rovnal 

výměře skupiny. Odchylka od dosavadní výměry skupiny se při vyrovnání rozdělí 

úměrně výměrám vyrovnávaných parcel a dílů. [1] 

8.2.5.1. Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určí 

• 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; způsob 

určení výměry se označí kódem 2, 

• jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr nebo ze 

souřadnic v místním systému; způsob určení výměry se označí 

kódem 1, 

• 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; způsob určení výměry se 

označí kódem 0, nebo 

• graficky 

o planimetrováním, 

o výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo 

o výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely 

nebo dílu parcely odměřených na mapě,  

s přihlédnutím k plošné deformaci mapového listu; způsob 

určení výměry se označí kódem 0. 

Přednost se dává způsobu určení výměry v uvedeném pořadí (Obr.18). [1] 
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Obr. 18 Výpočet výměr parcel (dílů) 

 

Nově budou od 1.1.2014, dle NKatV, z výpočtu výměr parcel a dílů 

vypuštěny souřadnice bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích bez 

ohledu na jejich kód kvality. Ostatní zásady výpočtu výměr, včetně označení ZUV 

se nemění. 

8.2.6. 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. Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami. Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu v 

katastrální mapě jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální 

mapě. Kód kvality se vztahuje k souřadnicím polohy, nebo souřadnicím obrazu, 

kterými má být nemovitost v katastru geometricky a polohově určena. [1] 
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8.2.7. Údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 
změněných hranic 

S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných 

hranic byli v terénu seznámeni p.Skoblej a p. Ing. Petr a to dne 28.9.2013. 

9 VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Tato kapitola se zabývá popisem a obsahem předmětného geometrického 

plámu. Tento GP se skládá z pěti části: 

• popisové pole 

• grafické znázornění 

• seznam souřadnic 

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitosti 

• BPEJ 

9.1 Popisové pole 

V základním formátu, což je formát A4, se umísťuje popisové pole ve 

spodní části. Pakliže je formát větší umísťuje se popisové pole do dolního pravého 

rohu. [1] 

9.1.1 Do popisového pole se uvádí: 

V levé části je (Obr.19): 

• účel geometrického plánu, název firmy nebo jméno vyhotovitele 

a jeho adresa, číslo geometrického pánu, název okresu, obce, 

katastrálního území, mapový list a způsob označení nových 

hranic pozemků. 

Ve střední části je(Obr.19): 

• jméno, razítko, číslo ověření, datum a podpis úředně 

oprávněného zeměměřického inženýra, zodpovědného za 

odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení 

předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí 

podle právních předpisů. 
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V pravé části je(Obr.19): 

• jméno, razítko katastrálního pracoviště, číslo potvrzení, datum 

a souhlas katastrálního pracoviště stvrzený podpisem 

oprávněného katastrálního pracovníka (potvrzovatele).  

 

Obr. 19 Popisové pole GP 

         

Změnou právní úpravy dochází také k výrazné změně popisového pole 

GP. Stejně jako dosavadní formulář, je i nový dělen do tří části, kdy v levé se i 

nadále uvádějí informace o účelu plánu, vyhotoviteli, k.ú., mapovém listu a 

stabilizaci nových bodů, v horní polovině střední části se budou uvádět údaje o 

ÚOZI, v dolní polovině pak potvrzení KÚ a pravá část bude sloužit ÚOZI při 

vyhotovení stejnopisu GP. Popisové pole v této podobě je uzpůsobeno vyhotovení 

GP v elektronické podobě. ÚOZI i KP budou GP ověřovat a potvrzovat 

elektronickým podpisem s časovým razítkem. Pravý sloupec pak bude celý sloužit 

jen k ověření stejnopisu, či tisku GP do papírové podoby (Obr.20).  
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Obr. 20 Popisové pole GP podle nové vyhlášky 

9.2 Grafické znázornění 

Vychází se stavu katastrální mapy, vyhotovuje se černě a ve vhodném 

měřítku. Rozsah změny se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny 

s jejím okolím.  Znázorňuje stav před změnou a po ní. Použijeme vhodné mapové 

značky. Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma 

krátkými tenkými plnými čárami, kolmo k zrušené čáře. Díly parcely se označí 

písmeny malé abecedy. V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými 

body hranic nově vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu 

souřadnic (Obr.21). Orientace je k severu.  
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Obr. 21 Grafické znázornění GP a seznam souřadnic 

 

Hlavní změnou, ke které, NKatV, v grafickém znázornění, dojde je, stejně 

jako v náčrtu, dvoubarevné provedení. Černou barvou jsou vyznačeny údaje 

dosavadního stavu katastrální mapy včetně parcelních čísel a značek druhů 

pozemků, čísla nových bodů, navazujících bodů změny a oměrné míry. Červenou 

barvou se pak vyznačí navrhované nové hranice, trvalá stabilizace nových bodů, 
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nová parcelní čísla, díly parcel, slučky a značky rušení hranic, parcelních čísel a 

ostatních prvků mapy, které jsou navrhovány ke zrušení. 

9.3 Seznam souřadnic 

Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a navazujících bodů změny. 

V seznamu souřadnic je (Obr.21): 

• čísla bodů, 

• souřadnice pro zápis do KN v pořadí Y a X, 

• souřadnice určené měřením v pořadí Y a X, 

• kód kvality, 

• poznámka (stabilizace bodů). 

U nových bodu se uvádí jen vlastní číslo, ale u bodů určených 

z předchozích ZPMZ se uvádí číslo úplné nebo číslo zkrácené ( na prvním místě 

číslo ZPMZ a za pomlčkou vlastní číslo bodu). V nadpisu se uvede druh systému.  

9.4 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitosti 

Vymezeno tiskopisem ČÚZK (Obr.22).  

Ve sloupci dosavadního stavu se přebírá platný stav údajů katastru 

(parcelní číslo, výměra parcely, druh pozemku a způsob využití). V novém stavu 

se zapisuje stav po změně, má dvě části. V první je napsaný nový stav (parcelní 

číslo, výměra parcely, druh pozemku, způsob využití a způsob určení výměry) a 

druhá část je porovnání se stavem evidence právních vztahů, kde se přiřadí 

k nově oddělovaným parcelám údaje, které budou sloužit jako podklad pro 

sepsání listin (číslo listu vlastnictví, označení dílů a výměry).   
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Obr. 22 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitosti 

9.5 BPEJ 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu je předepsaný tiskopisem. 

Obsahuje parcelní číslo pozemku v novém stavu, kód BPEJ a výměru dílu parcely 

vztahující se k části kódu BPEJ. V našem případě výkaz neděláme, jelikož žádná 

z dotčených parcel není zemědělskou půdou, a tudíž bonity nemají. 

10 OVĚŘENÍ A POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Po vyhotovení geometrického plánu, ověřovatel, ÚOZI, ověří, zda je 

vyhotoven podle platných právních předpisů a splňuje všechny náležitosti pro 

ověření. Na katastrální úřad se vloží spolu s žádosti o potvrzení GP katastrálním 

pracovištěm i ověřené GP, nejméně ve 3 provedeních a ZPMZ včetně všech 

náležitostí a příloh. Při podání žádosti je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 

100,-Kč, a to buď kolkovou známkou, hotovostí, či potvrzením o úhradě 

bezhotovostní platbou. Pověřený pracovník příslušného KP zkontroluje všechny 

náležitosti ZPMZ a GP, pokud v nich neshledá žádné vady bránící potvrzení 

plánu, potvrdí jej. Jeden originál GP si ponechá spolu se ZPMZ KP k založení do 

svého archívu. Ostatní potvrzené GP vrátí ověřovateli nebo zplnomocněné osobě.  

 

Změnou právní úpravy dojde také ke změně výsledné podoby plánu a 

ZPMZ, které se budou nově vyhotovovat, ověřovat a potvrzovat v elektronické 
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podobě. Veškeré součásti ZPMZ a GP budou ověřeny ÚOZI elektronickým 

podpisem s časovým razítkem a společně s elektronickou žádostí o potvrzení GP 

zaslány elektronickou poštou na KP k potvrzení. V případě, že KP neshledá žádné 

vady bránicí v potvrzení GP, jej potvrdí taktéž elektronickým podpisem a zašle 

elektronickou poštou zpět k vyhotoviteli. Výše správního poplatku za tento úkol se 

nemění, pouze zaniká možnost jej uhradit kolkovou známkou. 

11 ZÁVĚR 

Úkolem této bakalářské práce bylo vyhotovení GP pro rozdělení pozemků 

a změnu hranic pozemku v k.ú. Moravice včetně jeho zaměření a stabilizace 

nových bodů.  

Úkol byl rozdělen do těchto dílčích činností: 

• vyžádání a vyhledání všech potřebných podkladů na příslušném KP 

a na http://dataz.cuzk.cz/, 

• rekognoskace terénu a stabilizace nových bodů, 

• měřické práce, 

• výpočetní práce, 

• vyhotovení ZPMZ a GP. 

Splněním všech těchto činností bylo docíleno vyhotovení ZPMZ a 

především GP, který po ověření a potvrzení bude společně s listinou, jejíž bude 

nedílnou součástí, sloužit k zápisu změny do KN. Při zpracování byly dodrženy 

veškeré náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se provádí zákon číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti ČR. 
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