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ANOTACE

V předložené práci je zpracován geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu

hranic  pozemků a  doplnění  souboru  geodetických  informací  o  pozemek  dosud vedený

zjednodušeným způsobem. Diplomová práce obsahuje shrnutí obecně závazných právních

předpisů,  které  se  týkají  zpracovávání  geometrických  plánů,  charakteristiku  dotčené

lokality, popis dostupných podkladů, které jsou využitelné při zpracování geometrického

plánu  a   především  obsahuje  zpracování  záznamu  podrobného  měření  změn

a geometrického plánu. Diplomová práce také obsahuje veškerou dokumentaci, která byla

v elektronické podobě odevzdána na katastrální pracoviště.

Klíčová  slova:  geometrický  plán,  rozdělení  pozemku,  soubor  geodetických  informací,

záznam podrobného měření změn, zjednodušená evidence, změna hranic pozemků

SUMMARY

This  diploma thesis  presents  a  survey  sketch  for  land  subdivision,  change  of

boundaries of plots and additional data to a file of geodetic information on a land that used

to be previously administered in a simplified land inventory system. The thesis consists of

a  summary  of  generally  binding  regulations  related  to  survey  sketches  processing,

characteristics of the locality concerned, and a description of available geodetic bases that

can be useful in processing of survey sketches. It focuses on processing of documentation

of detailed survey of changes and the survey sketch. The thesis also includes a complete

documentation submitted electronically at the Cadastral Branch Office.

Keywords: survey sketch, land subdivision, file of geodetic information, documentation of

detailed survey of changes, simplified land inventory, change boundaries of a plot
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Jiří Žváček: Geometrický plán

1 ÚVOD

Diplomová  práce  se  zabývá  zpracováním  geometrického  plánu  pro  rozdělení

pozemku, změnu hranic pozemků a doplnění souboru geodetických informací o pozemek

dosud vedený zjednodušeným způsobem v katastrálním území  (k.  ú.)  Mošnov a  cílem

práce je zpracování záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) a geometrického plánu

tak, aby bylo možné navrhovanou změnu zapsat v katastru nemovitostí.

Geometrický plán je technickým podkladem pro zobrazení předmětu zápisu do

souboru geodetických informací a je tedy významnou, neoddělitelnou a nenahraditelnou

součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí.

Diplomová práce shrnuje požadavky na zpracování ZPMZ a geometrického plánu

dle obecně závazných právních předpisů, charakterizuje dotčenou lokalitu v k. ú. Mošnov

a shrnuje dostupné podklady využitelné při zpracování diplomové práce. Důležitou částí

této práce je samotné zpracování ZPMZ a vyhotovení geometrického plánu. Diplomová

práce také obsahuje veškerou dokumentaci, která byla v elektronické podobě odevzdána na

katastrální pracoviště.
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2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zpracování  geometrického  plánu se  řídí  obecně  závaznými  právními  předpisy,

kterými  jsou  zákon č.  256/2013 Sb. o  katastru  nemovitostí  (katastrální  zákon),  zákon

č.  200/1994 Sb. o  zeměměřictví  a  o změně a doplnění některých  zákonů souvisejících

s  jeho  zavedením,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhláška č.  357/2013 Sb. o  katastru

nemovitostí (katastrální vyhláška), vyhláška č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

a nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních

mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2.1 Zákon č. 256/2013 Sb.

Katastrální  zákon  vymezuje  v  §  2  základní  pojmy,  které  jsou  při  zpracování

geometrického plánu běžně používané. Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) pozemkem část  zemského povrchu oddělená od sousedních částí  hranicí  územní

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou

regulačním  plánem,  územním  rozhodnutím  nebo  územním  souhlasem,  hranicí

jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva

stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,

b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální

mapě a označen parcelním číslem,

c) geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru a rozměru

nemovitosti  a  katastrálního  území,  vymezených  jejich  hranicemi  v  zobrazovací

rovině,

d) polohovým  určením  nemovitosti  a  katastrálního  území  určení  jejich  polohy  ve

vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím,

e) výměrou  parcely  vyjádření  plošného  obsahu  průmětu  pozemku  do  zobrazovací

roviny  v  plošných  metrických  jednotkách;  velikost  výměry  vyplývá

z  geometrického  určení  pozemku  a  zaokrouhluje  se  na  celé  čtvereční  metry;
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výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna,

přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku, 

f) katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje

všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky

polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do

zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků,

g) geometrickým  plánem  technický  podklad  pro  vyhotovování  listin,  na  základě

kterých  má  dojít  ke  změnám  v  souboru  geodetických  informací  a  v  souboru

popisných informací [1].

Katastrální  zákon dále v § 47 a § 48 definuje zeměměřické činnosti pro účely

katastru nemovitostí (KN) a geometrický plán jako součást listin pro zápis do KN:

a) zeměměřické činnosti pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro

provádění změn v souboru geodetických informací platného katastrálního operátu,

obnovu  souboru  geodetických  informací  a  vytyčování  hranic  pozemků.  Jejich

výsledky  musí  být  uvedeny  v  závazném  souřadnicovém  systému  Jednotné

trigonometrické sítě katastrální,

b) geometrickým základem zeměměřických činností jsou body polohového bodového

pole,

c) geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden

zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být

zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li  průběh hranice určen

soudem,

d) geometrický  plán  musí  být  ověřen,  že  svými  náležitostmi  a  přesností  odpovídá

platným  právním  předpisům,  a  opatřen  souhlasem  katastrálního  úřadu

s očíslováním parcel [1].

Další důležitou částí katastrálního zákona ve vztahu ke zpracovávané diplomové

práci je § 62, který se blíže zmiňuje o pozemcích ve zjednodušené evidenci:
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a) pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních

celků,  se do doby jejich zobrazení v katastrální  mapě,  nejpozději  však do doby

ukončení pozemkových úprav podle jiného právního předpisu, v katastru evidují

zjednodušeným  způsobem  s  využitím  bývalého  pozemkového  katastru,

pozemkových  knih  a  navazujících  operátů  přídělového  a  scelovacího  řízení

a evidence nemovitostí,

b) pozemky evidované v katastru podle odstavce a) se považují pro účely zápisu práv

za  pozemky podle  tohoto  zákona,  údaje  zjednodušené  evidence  se  považují  za

součást katastrálního operátu, katastrální úřady mají nejméně do doplnění pozemků

evidovaných  dosud  zjednodušeným  způsobem  do  katastrálních  map  v  úschově

pozemkové a železniční knihy a operát bývalého pozemkového katastru, z těchto

dokumentů vyhotoví katastrální úřad na požádání výpisy, opisy nebo kopie [1]. 

Katastrální zákon dále v § 66 určuje, že Český úřad zeměměřický a katastrální

(ČÚZK)  vyhláškou  stanoví,  mimo  jiné,  zeměměřické  činnosti  pro  účely  katastru,

vyhotovování  geometrických  plánů a vytyčování  hranic pozemků v rozsahu nezbytném

k vedení a správě souboru geodetických informací (SGI).

2.2 Zákon č. 200/1994 Sb.

Zákon č. 200/1994 Sb. dle § 1 vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva

a povinnosti při  jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické

referenční systémy a státní mapová díla [2]. Pro účely tohoto zákona dle § 2  a ve vztahu

ke zpracování diplomové práce se rozumí:

a) zeměměřictvím  souhrn  geodetických,  fotogrammetrických  a  kartografických

činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,

b) geodetickým  referenčním systémem souřadnicový,  výškový nebo tíhový systém

jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,

c) základním bodovým polem soubor  bodů tvořících geodetické základy polohové,

výškové a tíhové na území České republiky,
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d) bodovými  poli  soubor  bodů  základního  bodového  pole  polohového,  výškového

a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí,

e) značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného

zařízení bodu bodového pole,

f) kartografickým  dílem  výsledek  kartografického  znázornění  zemského  povrchu,

kosmu,  kosmických  těles  nebo  jejich  částí,  objektů,  jevů  a  jejich  prostorových

vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,

g) základním  státním  mapovým  dílem  kartografické  dílo  se  základním  všeobecně

využitelným  obsahem,  souvisle  zobrazující  území  podle  jednotných  zásad,

vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu [2].

Zeměměřické činnosti dle § 3 tohoto zákona jsou činnosti při budování, obnově

a údržbě bodových  polí,  podrobné měření hranic územněsprávních celků a nemovitostí

a  dalších  předmětů  obsahu  kartografických  děl,  vyhotovování  geometrických  plánů

a  vytyčování  hranic  pozemků,  vyměřování  státních  hranic,  tvorba,  obnova a  vydávání

kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů

metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních

systémech  zeměměřictví  včetně  dokumentace  a  archivace  výsledků  zeměměřických

činností [2].

Zeměměřické  činnosti  mohou vykonávat  pouze  odborně  způsobilé  osoby a  za

odborně způsobilou osobu se podle tohoto zákona považuje fyzická osoba s ukončeným

středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.

Zákon č. 200/1994 Sb. jasně vymezuje zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu,

kterými jsou:

a) budování, obnova a údržba bodových polí,

b) vyhotovení nového SGI katastru nemovitostí,

c) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,
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d) plnění  úkolů  pro  potřeby  obrany  státu  včetně  k  tomu  nezbytné  mezinárodní

spolupráce a vědecko-technického rozvoje,

e) tvorba a vedení základní báze geografických dat České republiky,

f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl,

g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,

h) vyměřování státních hranic,

i) standardizace  jmen nesídelních  geografických  objektů  z  území  České  republiky

a  jmen  sídelních  a  nesídelních  geografických  objektů  z  území  mimo  Českou

republiku,

j) vedení informačních systémů v zeměměřictví,

k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností,

l) založení a vedení technických map obcí [2].

Výsledky zeměměřických činností dle § 12 odstavce 1 písmen a) a b) musí být

ověřeny fyzickou osobou,  které bylo uděleno úřední  oprávnění  pro ověřování  výsledků

zeměměřických činností. Rozsah úředního oprávnění je specifikován v § 13 tohoto zákona.

Podmínky pro udělení, zánik a odejmutí úředního oprávnění, včetně zkoušek pro udělení

úředního  oprávnění  a  práv  a  povinností  fyzických  osob  s  úředním  oprávněním  jsou

podrobně popsány v § 14 až § 16 tohoto zákona. Poslední novela zákona č. 200/1994 Sb.

s účinností od 1. ledna 2014 č. 257/2013 Sb. upravuje ověření odborné správnosti výsledku

zeměměřické  činnosti  v  elektronické  podobě.  Výsledek  zeměměřické  činnosti

v  elektronické  podobě  fyzická  osoba  podepíše  uznávaným  elektronickým  podpisem,

připojí kvalifikovaný certifikát, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen a který

obsahuje údaje podle § 16 odstavce 4 písm. a) až c), a opatří kvalifikovaným časovým

razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost

nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti [2].
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2.3 Vyhláška č. 357/2013 Sb.

Katastrální  vyhláška  je  prováděcím  předpisem  k  zákonu  č.  256/2013  Sb.

a dle § 1 podrobněji upravuje obsah SGI a souboru popisných informací (SPI), dále činnost

při  správě  a  obnově  katastrálního  operátu  a  zejména  upravuje,  z  hlediska  zpracování

diplomové práce, zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických

plánů a označování hranic pozemků trvalým způsobem.

Katastrální vyhláška v § 2 vymezuje pojmy, které se v dalším textu používají pro

popis  skutečností,  předepsaných  postupů  a  vyhodnocení  prací  při  zeměměřických

činnostech  a  proto  je  vhodné  některé  pojmy  uvést.  Pro  účely  katastrální  vyhlášky  se

rozumí:

a) číselným vyjádřením předmětů polohopisu určení  souřadnic v systému Jednotné

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) geodetickými metodami,

b) parcelou  zjednodušené  evidence  pozemek  evidovaný  zjednodušeným  způsobem

podle  katastrálního  zákona,  který  je  geometricky  a  polohově  určen,  zobrazen

v  grafickém  operátu  dřívější  pozemkové  evidence  a  označen  parcelním  číslem

zpravidla podle této dřívější pozemkové evidence,

c) původním  výsledkem  zeměměřické  činnosti  výsledek  zeměměřických  činností,

který byl podkladem pro zápis platného geometrického a polohového určení,

d) záznamem podrobného měření změn výsledek zeměměřických činností podle této

vyhlášky, jakož i obdobné výsledky zeměměřických činností, provedených podle

dřívějších  právních  předpisů,  dokumentované  u  katastrálního  úřadu,  zejména

měřická část geometrického plánu, polní nebo měřický náčrt a s nimi související

dokumentace, například zápisník měřených údajů [3].

Katastrální vyhláška v § 3 odstavci 1 definuje katastrální mapu jako státní mapové

dílo  velkého  měřítka  a  v  odstavci  2  specifikuje  obsah  katastrální  mapy,  kterým  je

polohopis a popis, jejichž vyznačování se řídí bodem 10 přílohy katastrální vyhlášky.
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Katastrální mapa má digitální formu, ale katastrální mapa vzniklá podle dřívějších

právních předpisů může být do obnovy operátu vedena na plastové fólii. Katastrální mapa

v  digitální  formě  se  vede  počítačovými  prostředky  v  S-JTSK  ve  vztažném  měřítku

1  :  1000.  Katastrální  mapa  může  mít  pro  ucelené  části  katastrálního  území  různou

formu [3]. 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic

územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních

děl  evidovaných  v  katastru,  další  prvky  polohopisu,  hranice  chráněných  území

a  ochranných  pásem  a  body  polohového  bodového  pole.  Polohopis  katastrální  mapy

v digitální formě obsahuje zobrazení hranic rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Dalšími  prvky  polohopisu  jsou  most,  propustek  a  tunel  v  násypovém  tělese  pozemní

komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace, přičemž pozemek

pod  tímto  vodním  tokem  nebo  pozemní  komunikací  je  evidován  jako  parcela,  obvod

budovy, která je hlavní stavbou a je součástí pozemku nebo součástí práva stavby, obvod

budovy, která je vedlejší stavbou a je součástí pozemku nebo součástí práva stavby [3]. 

Hranice a obvody budov a vodních děl se v katastrální mapě zobrazují přímými

spojnicemi jejich lomových bodů, popřípadě bodů vložených do těchto přímých spojnic.

Jsou-li  hranice  podle předchozí  věty tvořeny kruhovým  obloukem nebo jinou křivkou,

vyjádří se úsečkami, jejichž délka se volí tak, aby se žádný bod na úsečce od skutečného

průběhu hranice neodchýlil o více než 0,10 m. Není-li vhodné postupovat podle předchozí

věty, lze použít kružnici nebo její část [3].

Při  měření  se  rozlišují  podrobné  tvary  předmětů  polohopisu,  pokud  dosahuje

délka přímé spojnice lomových bodů alespoň 0,10 m. Pro zobrazení polohopisu v mapě

vedené na plastové fólii musí spojnice lomových bodů v mapě dosahovat délky alespoň

0,2 mm, jinak se nezobrazuje [3].

Popis  katastrální  mapy  tvoří  čísla  bodů  polohového  bodového  pole,  čísla

hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví, mapové značky budov

a vodních děl a označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami [3].
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U katastrální  mapy vedené  na plastové fólii  tvoří  její  popis  také mimorámové

údaje, kterými jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze

v územním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních

mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky [3].

Tabulka 1 Kódy kvality podrobných bodů

kód kvality

podle

přesnosti původu

bod, jehož souřadnice byly určeny

se střední souřadnicovou chybou

bod digitalizovaný z analogové mapy v

měřítku

3 ≤ 0,14 m -

4 > 0,14 m a ≤ 0,26 m -

5 > 0,26 m a ≤ 0,50 m -

6 ≤ 0,21 m 1:1000, 1:1250

7 > 0,21 m a ≤ 0,50 m 1:2000, 1:2500

8 > 0,50 m 1:2880 a jiném výše neuvedeném

Katastrální vyhláška v § 7 podrobněji popisuje také SGI, kde jsou geometricky

a polohově určeny katastrální území, pozemky, rozsahy věcného břemene k části pozemku,

budovy a vodní díla a další  prvky polohopisu. Geometrické a polohové určení je dáno

číselným vyjádřením prvků SGI a spojnicemi lomových bodů, nebo jen zobrazením hranic

nebo obvodů těchto prvků v katastrální mapě. Přesnost geometrického a polohového určení

vyplývá  z  charakteristik  a  kritérií  pro  přesnost  určení  podrobných  bodů  nebo

z charakteristik  a  kritérií  pro  přesnost  zobrazení  hranice  v katastrální  mapě uvedených

v bodech 13 a 15 přílohy katastrální  vyhlášky (viz tabulka  1).  Přesnost  je u souřadnic

podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem charakteristiky kvality

souřadnic,  zkráceně  kódem  kvality  (kk).  Geometrické  a  polohové  určení  pozemků

evidovaných  zjednodušeným  způsobem  je  dáno  číselným  vyjádřením  hranic  pozemků
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podle původních výsledků zeměměřických činností nebo jen zobrazením průběhu hranic

v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence [3].

Katastrální vyhláška v § 9 až § 24 podrobně popisuje, co je obsahem SPI.

Důležitou částí katastrální vyhlášky z hlediska zpracování geometrického plánu je

§ 36, který určuje postup při označování parcel parcelními čísly:

a) nově vzniklé parcely se označují číslem ve tvaru zlomku, kde čitatelem je kmenové

číslo původní parcely a jmenovatelem první vyšší dosud nepoužité číslo poddělení,

nebo číslem  následujícím za  posledním použitým  kmenovým  parcelním  číslem

příslušné číselné řady,

b) pokud by rozdělením parcely vznikalo víc než 999 poddělení, může katastrální úřad

provést  na  dotčené  části  katastrálního  území  přečíslování  parcel  nebo  označit

parcely kmenovými čísly navazujícími na poslední použité číslo,

c) zanikne-li  parcela,  nesmí se jejím číslem v budoucnu označit  jiná nově vzniklá

parcela  kromě  přečíslování  parcel  v  celém  katastrálním  území  při  obnově

katastrálního operátu,

d) při  slučování  parcel  stejného  druhu  pozemku  v  obvodu  vlastnictví  jednoho

vlastníka se ponechá číslo parcely s největší výměrou a ostatní parcelní čísla se

zruší,

e) nová parcela vytvářená z částí dosavadních parcel se zpravidla označí kmenovým

číslem té parcely, jejíž část v nové parcele má největší výměru a přitom se podle

potřeby kmenové číslo poddělí,

f) při  oddělování  části  parcely  pro  jiného  vlastníka  se  zpravidla  ponechá  zbytku

parcely dosavadního vlastníka původní parcelní číslo, je-li již poddělené, nebo se

poddělí  číslem  jedna,  popřípadě  jiným  nejnižším  dosud  nepřiděleným  číslem

poddělení,

g) při  dělení  parcely  na  více  parcel  bez  změny  vlastníka  se  zpravidla  ponechá

u největší nově vznikající parcely původní parcelní číslo, včetně jeho případného
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poddělení,  nebo  se  poddělí  číslem  jedna,  popřípadě  jiným  nejnižším  dosud

nepřiděleným číslem poddělení a ostatní nově vzniklé parcely se označí kmenovým

číslem původní parcely a navazujícím dosud nepoužitým poddělením,

h) při  samostatných  číselných  řadách  pozemkových  a  stavebních  parcel  se  nově

vznikající  stavební  parcela  oddělená  z  pozemkové  parcely  označí  číslem

následujícím za posledním použitým kmenovým parcelním číslem příslušné číselné

řady;  číslo  pozemkové  parcely,  z  níž  je  stavební  parcela  oddělena,  zůstane

nezměněno,  popřípadě  se  zruší,  zaniká-li  pozemková  parcela;  pokud  zrušením

budovy v katastru ze stavební parcely vzniká pozemková parcela, označí se číslem

následujícím za posledním použitým kmenovým parcelním číslem příslušné číselné

řady,

i) při doplnění celého pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem nebo

jeho zbývající  části  do  SGI se  tomuto pozemku ponechá  parcelní  číslo  parcely

zjednodušené  evidence,  nevznikne-li  duplicita  v  číslování  parcel,  v  opačném

případě nebo při jednotném číslování parcel se pozemek označí novým parcelním

číslem dle výše uvedených pravidel [3].

Zásady a kritéria určení výměr parcel řeší bod 14 přílohy katastrální vyhlášky, kde

jsou  popsána  pravidla  pro  jednotné  určování  výměr  v  rámci  zeměměřických  prací

v katastru nemovitostí. Při výpočtech výměr parcel v katastrální mapě vedené na plastové

fólii jsou povolena tato zjednodušení:

a) 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 2,

b) 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

dělené parcely s původní výměrou do 1 ha a 4/5 dělené parcely s původní výměrou

nad 1 ha,

c) při  slučování  parcel  je  prvním výpočtem  součet  dosavadních  výměr  a  grafický

výpočet je kontrolní,
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d) je-li parcela dělena rámem mapového listu, lze upustit od výpočtu výměry části na

mapovém  listu  nedotčeném  změnou,  pokud  je  tato  již  známa  z  dřívějšího

výpočtu [3]. 

Příloha 14 katastrální vyhlášky dále zmiňuje, že při výpočtu výměr dílů parcel

zjednodušené evidence se postupuje obdobně jako u parcel katastru a také řeší povolené

mezní odchylky při výpočtech výměr a to v bodech 14.9 až 14.11.

Pravidla  pro  převzetí  výsledku  zeměměřických  činností  řeší  §  74  katastrální

vyhlášky,  kde  je  jednoznačně  definováno,  že  geometrický  plán  jako  výsledek

zeměměřických  činností  se  vyhotovuje  pouze  v  elektronické  podobě.  Přitom výsledky

zeměměřických činností, které se využívají pro účely katastru, přebírá katastrální úřad od

odborně  způsobilé  osoby.  Při  převzetí  zaměstnanec  pověřený  přebíráním  výsledků

zeměměřických  činností  zkontroluje,  zda  výsledek  zeměměřických  činností  pro  účely

katastru neobsahuje zjevné vady. Přitom vždy přezkoumá, zda výsledek zeměměřických

činností  je  ověřen  ověřovatelem  v  rozsahu  jeho  oprávnění,  má  předepsané  náležitosti,

vychází  z  údajů  katastru,  nepřekračuje  stanovené  mezní  odchylky  a  nové  a  změněné

parcely  jsou  označeny  správnými  parcelními  čísly.  Neshledá-li  katastrální  úřad  při

přezkoumání  vadu  ve  výsledku  zeměměřických  činností,  vyznačí  jeho  převzetí

v příslušném protokolu.  Při převzetí výsledku zeměměřických  činností může katastrální

úřad  požadovat  předložení  dokladu  o  splnění  požadavku  na  měřidla  pro  výkon

zeměměřických činností ve veřejném zájmu [3].

Podrobné  měření  a  připojení  na  identické  body se  řídí  podle  §  75.  Podrobné

měření  se  připojuje  na  geometrický  základ  zeměměřických  činností,  a  to  popřípadě

i  prostřednictvím  referenční  sítě  permanentních  stanic.  Podrobné  měření  se  připojí  na

v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, je-li to vzhledem k napojení změny

na stávající stav katastrální mapy a její rozsah účelnější a vhodnější [3].

Charakteristiky  a  kritéria  přesnosti  podrobného  měření  a  určení  souřadnic

podrobných  bodů polohopisu katastrální  mapy a  způsoby ověření  a  testování  přesnosti

výsledků zeměměřických činností jsou uvedeny v bodu 13 přílohy katastrální vyhlášky [3].
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Podle  potřeby  zobrazení  a  navázání  zaměřované změny na polohopisný obsah

katastrální  mapy  se  měření  připojí  s  ohledem  na  její  rozsah  na  dostatečný  počet

podrobných bodů v terénu jednoznačně identifikovatelných  a zobrazených v katastrální

mapě. Pro připojení měření na identické body platí, že zaměřované podrobné body musí

být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších identických

bodů, jejíž poloměr je roven třem čtvrtinám délky takové spojnice [3].

Za  identické  body  se  volí  body  v  okolí  změny,  zejména  trvalým  způsobem

označené  původní  lomové  body  na  hranicích  katastrálních  území  nebo  na  hranicích

pozemků,  přednostně  jsou-li  na  styku  3  nebo  více  takových  hranic,  lomové  body  na

obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých předmětech obsahu katastrální mapy,

lze-li předpokládat, že se jejich původní poloha nezměnila [3].

Jako  identický  bod  lze  použít  i  styk  hranic  3  nebo  více  pozemků,  trvalým

způsobem neoznačený, jehož poloha je v terénu zřetelná a určitá. Výjimečně lze identický

bod nahradit průsečíkem spojnice 2 identických bodů s hranicí pozemku, která je v terénu

zřetelná a určitá, popřípadě identickou linií hranice pozemku, která je v terénu zřetelná

a určitá. Průsečík musí být zajištěn alespoň jednou kontrolní mírou. Je-li více použitelných

identických bodů, volí se přednostně body co nejbližší zaměřované změně [3].

Je-li  třeba  změnu  navázat  na  polohopisný  obsah  mapy  dřívější  pozemkové

evidence,  připojí  se měření  na identické body stejným způsobem, nebo se polohopisný

obsah mapy dřívější pozemkové evidence ztotožní s polohopisným obsahem katastrální

mapy a dále se změna navazuje na polohopisný obsah takto ztotožněných map [3].

2.3.1 Záznam podrobného měření změn

Záznam  podrobného  měření  změn  se  skládá  z  předepsaných  částí,  které

podrobněji specifikuje § 77 katastrální vyhlášky a zejména bod 16 přílohy k této vyhlášce.

ZPMZ obsahuje dokumentaci činností při vyhotovení geometrického plánu a je podkladem

pro provedení změny v SGI a v SPI, obsahuje dokumentaci činností při vytyčení hranice

pozemků, je  podkladem pro zápis změn údajů evidovaných  v SGI a v SPI,  které  jsou

spojeny s měřením v terénu, ale nevyžadují vyhotovení geometrického plánu. V případě
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potřeby  je  možné ZPMZ vyhotovený  pro  zaměření  více  vzájemně  souvisejících  změn

využít  jako  podklad  pro  vyhotovení  několika  geometrických  plánů  pro  jednotlivé

změny [3].

Záznam podrobného měření změn má obecně tyto náležitosti:

a) popisové pole,

b) náčrt,

c) zápisník,

d) protokol o výpočtech,

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů),

f) návrh změny,

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných

hranic, které se uvádí pod popisovým polem [3].

Přílohou ZPMZ může být  i  další  dokumentace,  jako je například dokumentace

o  zřízení  bodu  podrobného  polohového  bodového  pole,  písemný  podnět  na  opravu

chybných  údajů KN, kopie geodetické části  dokumentace skutečného  provedení  stavby

nebo kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku.

Vzor  popisového  pole  je  uveden  v  bodu  16.7  přílohy  katastrální  vyhlášky

a obsahuje údaje o vyhotoviteli,  číslo geometrického plánu, údaje o katastrálním úřadu,

katastrálním pracovišti,  název obce a k. ú., číslo k. ú., číslo ZPMZ, rok, označení listu

katastrální mapy, seznam změnou dotčených parcel, jméno a příjmení odborně způsobilé

osoby, která ZPMZ vyhotovila a důvod změny. Pod popisové pole se dále uvádí kdo byl

v  terénu  seznámen  s  průběhem  a  označením  nových  navrhovaných  nebo  změněných

hranic. Dále se pod popisové pole mohou uvádět další poznámky jako například seznam

příloh, upozornění na případný podnět k provedení opravy geometrického a polohového

určení  pozemku nebo změny výměry,  dále  např.  upozornění,  že  zpracovaný ZPMZ je

součástí znaleckého posudku a další informace, které upřesňují obsah elaborátu.
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Vzor  náčrtu  ZPMZ  je  zobrazen  v  bodu  16.10  přílohy  katastrální  vyhlášky

a v dalších bodech 16.11 až 16.15 je uvedeno, co náčrt ZPMZ obsahuje a jakým způsobem

se obsah zobrazuje,  především typy čar a barevné rozlišení nového a stávajícího stavu.

Náčrt má maximální formát A1 a v případě potřeby je možné vyhotovit více stran, kde při

počtu tří a více stran je nutné uvést na první straně přehled jejich kladu.

Zápisník obecně obsahuje neupravovaný výstup z měřící techniky, který obsahuje

čísla bodů,  měřené hodnoty směrů,  úhlů a  délek,  doplňující  údaje  k  měřeným  bodům,

případně  pokud  je  použita  technologie  globálního  navigačního  satelitního

systému (GNSS), obsahuje zápisník i výstup výpočetního protokolu ze zpracovatelského

programu.

Protokol o výpočtech obsahuje podle povahy změny výchozí seznam souřadnic

bodů, které byly použity při výpočtech,  údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic

a porovnání výsledků,  případně mezivýsledků s mezními hodnotami,  vytyčovací  prvky,

výpočty  spojené  s  napojením  a  přiřazením  změny,  výpočet  číselně  určených  výměr

a  seznam  souřadnic  nově  určených  bodů.  Seznam  souřadnic  nově  určených  bodů  je

podrobněji  specifikován  v  bodu  16.20  přílohy  katastrální  vyhlášky.  Samostatnou  částí

seznamu souřadnic je seznam souřadnic bodů, které budou na podkladě výsledků měření

při zápisu v katastru zrušeny.

Vzor záznamu výsledků výpočtu  výměr  parcel  a  dílů  je  uveden  v bodu 16.22

přílohy katastrální vyhlášky a obsahuje údaje o číslu geometrického plánu, případně číslo

ZPMZ,  název  k.  ú.  a  označení  listu  katastrální  mapy.  Dále  obsahuje  samotný výpočet

výměr  a podle potřeby i  výpočet  dílů parcel  zjednodušené evidence  s uvedením druhu

dřívější  pozemkové evidence (evidence nemovitostí,  pozemkový katastr,  přídělový plán

nebo jiný podklad).

Návrhem změny se podrobněji zabývají body 16.24 až 16.27 přílohy katastrální

vyhlášky. Přiřazení změny se provádí zpravidla shodnostní, popřípadě afinní transformací

na identické body. V nutných případech (například u liniových staveb) je možné provádět

přiřazení  změny i po ucelených  částech (blocích) několika transformacemi s tím, že na
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styku bloků je nutné prokázat dodržení mezních odchylek pro zobrazení změny do mapy.

Napojení změny se provádí tak, že pokud nová hranice má končit:

a) v dosavadním bodu, spojí  se  sousední nový bod na nové hranici  s  dosavadním

bodem, nebo se spojí dva dosavadní body, není-li na nové hranici mezi nimi žádný

lomový bod,

b) v  novém  bodu,  který  bude  na  přímém  úseku  dosavadní  hranice  mezi  jejími

lomovými body, napojí se nová hranice tak , že pokud je menší z úhlů sevřených

přilehlými přímými úseky dosavadní a nové hranice větší než 50 gon, je bodem

napojení  průsečík  uvedených  úseků  (popřípadě  i  prodloužených)  a  pokud  je

sevřený úhel menší než 50 gon, je bodem napojení pata kolmice spuštěné z nového

bodu na dosavadní hranici [3].

Pravidla podle písmene b) se nepoužijí, pokud by měla vést ke zjevné deformaci

změny  nebo  jejího  okolí  (například  k  nerespektování  přímosti,  pravoúhlosti  nebo  jiné

geometrické  vlastnosti).  V  tomto  případě  se  změna  do  katastrální  mapy  umístí  jiným

odborným způsobem [3].

Výpočty  spojené  s  přiřazením  a  napojením  změny  jsou  součástí  protokolu

o výpočtech. Dosažená přesnost se u přiřazení ověřuje podle souřadnicových rozdílů na

identických bodech podle bodu 13.8 přílohy katastrální vyhlášky, u napojení podle rozdílu

vzdálenosti  mezi  bodem  napojení  a  sousedním  bodem  na  nové  hranici  podle  bodu

15.4 přílohy katastrální vyhlášky.  V případě zaměření navazujících kontrolních bodů se

provede kontrola napojení také vzhledem k těmto bodům [3].

2.3.2 Geometrický plán

Geometrický plán se vyhotovuje pouze pro účely, definované v § 79 katastrální

vyhlášky a pro jiné účely není možné geometrický plán vyhotovit. Geometrický plán se

vyhotovuje pro:

a) změnu hranice katastrálního území,

b) rozdělení pozemku,
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c) změnu hranice pozemku,

d) vyznačení  nebo  změnu  obvodu  budovy,  která  je  hlavní  stavbou  na  pozemku,

a vodního díla,

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,

f) doplnění  souboru  geodetických  informací  o  pozemek  dosud  evidovaný

zjednodušeným způsobem,

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,

h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení,

i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,

j) průběh hranice určené soudem,

k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku [3].

Má-li být část pozemku sloučena do pozemku sousedícího nebo má-li z více částí

vzniknout  nový  pozemek,  je  přípustné  též  označení  části  pozemku  písmenem  malé

abecedy,  pokud  z  listiny,  jejíž  bude  geometrický  plán  neoddělitelnou  součástí,  bude

vyplývat realizace všech spolu souvisejících změn [3].

Zasahuje-li  předmět  měření  znázorněný  na  geometrickém  plánu  do  více

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

s výjimkou případů, kdy je změnou dotčena hranice katastrálního území, popřípadě není-li

s katastrálním úřadem dohodnuto jinak [3].

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru

geodetických informací a souboru popisných informací. Dalšími podklady jsou výsledky

šetření  a  měření  uložené  v  měřické  dokumentaci  a  grafické  operáty  dřívějších

pozemkových evidencí [3].

K vyhotovení  geometrického plánu  katastrální  úřad  přidělí  číslo  ZPMZ,  podle

potřeby parcelní čísla nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole,

pokud  budou  takové  body  zřizovány,  a  poskytne  bezúplatně  v  nezbytném  rozsahu
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podklady ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve

formě reprografických kopií. V případě pochybnosti, zda osoba, která žádá o poskytnutí

podkladů pro  vyhotovení  geometrického  plánu,  je  odborně  způsobilá,  může katastrální

úřad  požadovat  předložení  dokladu  prokazujícího  odbornou  způsobilost  podle  zákona

o zeměměřictví [3].

Obsah  a  formální  náležitosti  geometrického  plánu  jsou  podrobně  definovány

v  bodu  17  přílohy  katastrální  vyhlášky.  Geometrický  plán  má  základní  formát  A4

a  maximální  formát  A1  stejně  jako  v  případě  náčrtu  ZPMZ.  Grafické  znázornění  se

vyhotovuje  tak,  aby  v  případě  vyhotovení  stejnopisu  geometrického  plánu  v  listinné

podobě  bylo  umožněno  jeho  složení  do  základního  formátu,  přitom  aby  toto  složení

nebránilo  prohlížení jednotlivých  částí  geometrického plánu po jeho spojení  s  listinou.

Geometrický plán lze obecně rozdělit na několik samostatných částí:

a) popisové pole,

b) grafické znázornění,

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí,

d) seznam souřadnic,

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických  jednotkách (BPEJ) k parcelám

nového stavu.

Popisové  pole  se  umísťuje  vždy  ve  spodní  části  základního  formátu

geometrického  plánu  a  v  pravém  dolním  rohu  geometrického  plánu  většího  formátu.

Popisové pole obsahuje:

a) účel geometrického plánu,

b) číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla

podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu,

c) u  vyhotovitele  geometrického  plánu  jméno,  příjmení  a  adresa  trvalého  pobytu

fyzické osoby (popřípadě adresa bydliště,  nemá-li  trvalý pobyt  na  území České
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republiky),  nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické

nebo právnické osoby,

d) název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy,

e) způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých

bodů v poznámce seznamu souřadnic,

f) údaje o ověření geometrického plánu,

g) údaje o potvrzení geometrického plánu [3].

Grafické  znázornění  geometrického  plánu  je  zobrazeno  ve  vzoru  v  bodu

17.6 přílohy katastrální vyhlášky a v dalších bodech 17.7 až 17.14 je podrobně popsán

obsah     a forma zobrazení jednotlivých grafických prvků geometrického plánu. Nový stav

se zobrazuje červeně a např. neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší

dvěma krátkými  červenými  tenkými plnými  čárami,  vyznačenými  kolmo k rušené čáře

a  rušená  parcelní  čísla  a  mapové  značky  se  škrtnou  červenou  tenkou  plnou  čárou.

Zanikající  slučka  se  zruší  dvěma  krátkými  červenými  tenkými  plnými  čárami,

zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. Slučka na zanikající vnitřní kresbě se

neškrtá [3].

Stejně tak jsou v katastrální vyhlášce uvedeny vzory dalších částí geometrického

plánu.  Náležitosti  výkazu  dosavadního a  nového stavu  údajů  katastru  nemovitostí  jsou

vymezeny v bodu 17.15, vzor seznamu souřadnic je uveden v bodu 17.22 a vzor výkazu

údajů o BPEJ je uveden v bodu 17.25.

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí se skládá ze dvou

hlavních částí:

a) dosavadní stav, kde se uvedou příslušné údaje podle katastru nemovitostí,

b) nový stav, kde se uvedou údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu stavby

a způsobu využití stavby podle povahy navrhované změny, přičemž se užijí jejich

zkrácené  názvy  a  dále  se  v  novém stavu  uvádí  porovnání  se  stavem evidence

právních  vztahů  ke  všem  nově  oddělovaným  parcelám  (nebo  k  jejich  souboru
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oddělovanému pro stejného nabyvatele)  a  přiřadí  se  údaje  o  parcelních  číslech,

číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních

vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin, pokud se slučuje do nové parcely

celá dosavadní parcela, uvede se ve sloupci Označení dílu slovo „celá“, odděluje-li

se z jedné parcely více dílů, které se v novém stavu slučují do jedné parcely, uvede

se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen součet jejich výměr [3].

Katastrální  vyhláška  obsahuje  jednoduché  vzory  různých  typů  geometrických

plánů v bodu 19 přílohy, kde jsou uvedeny grafické části a výkazy dosavadního a nového

stavu údajů katastru nemovitostí. Podle těchto vzorů je možné vyhotovit  většinu běžně

zpracovávaných geometrických plánů.

2.3.3 Elektronická podoba ZPMZ

Formát  a označení  výsledků zeměměřických  činností  je přehledně a jednoduše

popsán v bodu 18 přílohy katastrální vyhlášky. Název každého souboru je přesně dán dle

tohoto bodu, kde je uvedena i přehledná tabulka s označením jednotlivých částí výsledného

elaborátu a formátem odevzdávaných dat, jako je např. výměnný formát katastru (VFK),

Portable  Document  Format  (PDF),  Comma-separated  values  (CSV)  nebo  Graphics

Interchange Format (GIF).

Pokud je ZPMZ vyhotoven jako podklad pro více geometrických plánů, tak se

k názvu souboru s návrhem změny odpovídajícího každému geometrickému plánu připojí

písmeno  malé  abecedy  od  písmene  „a“  a  stejným  způsobem  se  toto  písmeno  připojí

i k názvu souboru s geometrickým plánem. V případě geometrického plánu vyhotoveného

pro  změnu zasahující  do  více  katastrálních  území  se  pro  název  souboru  použijí  údaje

z k. ú., do něhož změna plošně nejvíce zasahuje [3].

2.4 Vyhláška č. 31/1995 Sb.

Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb. je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 200/1994 Sb.,

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Vyhláška  mimo  jiné  stanovuje  předmět  a  obsah  výsledků  zeměměřických  činností
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ověřovaných  fyzickou  osobou  s  úředním  oprávněním,  náležitosti  žádosti  o  udělení

úředního  oprávnění  a  žádosti  o  zánik  úředního  oprávnění,  formu  ověřování  výsledků

zeměměřických činností a obsah a způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti.

Forma  ověřování  výsledků  zeměměřických  činností  v  elektronické  podobě  se

provádí  připojením  textového  souboru  obsahujícího  text  podle  §  16  odst.  4  zákona

č.  200/1994  Sb.,  číslo  z  evidence  ověřovaných  výsledků  a  hašovací  funkcí  vytvořené

otisky  souborů,  které  obsahují  ověřované  výsledky.  Textový  soubor  podepíše  úředně

oprávněný zeměměřický inženýr uznávaným elektronickým podpisem, ke kterému připojí

kvalifikované  časové  razítko.  Ověření  výsledků  tvořených  jedním souborem  je  možné

provést bez vyhotovování textového souboru, pokud tento výsledek přímo obsahuje text

podle § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb. a číslo z evidence ověřovaných výsledků [4].

2.5 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. stanovuje geodetické referenční systémy a státní

mapová  díla  závazná  na  území  státu  a  zásady  jejich  používání  s  poslední  novelou

č. 81/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2011.

Geodetické referenční systémy závazné na území státu jsou:

a) Světový geodetický systém 1984,

b) Evropský terestrický referenční systém,

c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),

d) Katastrální souřadnicový systém gusterbergský,

e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský,

f) Výškový systém baltský – po vyrovnání,

g) Tíhový systém 1995,

h) Souřadnicový systém 1942 [5].
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Příloha k nařízení vlády č. 430/2006 Sb. obsahuje technické parametry závazných

geodetických systémů, kde S-JTSK je určen:

a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m,

kde „a" je délka hlavní poloosy, „b" je délka vedlejší poloosy,

b) Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze,

c) souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí [5].
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3 CHARAKTERISTIKA DOTČENÉ LOKALITY

Katastrální území Mošnov se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový

Jičín,  v obci Mošnov, kde žije  přibližně 700 obyvatel.  Katastrální  území leží  přibližně

12 kilometrů jižně od města Ostravy a přibližně 15 kilometrů východně od města Frýdku-

Místku  (viz  obrázek  1).  Na  obrázku  1 je  červeně  vyznačena  lokalita  obce  Mošnov.

Nejznámějším  je  místní  veřejné  mezinárodní  letiště  Leoše  Janáčka  Ostrava,  které  je

rozlohou druhé největší  letiště v České republice a nachází se na území obcí Mošnov,

Albrechtičky a Petřvald. Letiště je dobře patrné z obrázku 2, kde je již červeně vyznačeno

zájmové území pro rozdělení pozemku.

Obrázek 1 Širší okolí k. ú. Mošnov (zdroj: mapy.cz)

Geometrický  plán  je  vyhotovován  v  lokalitě  v  blízkosti  letiště  Leoše  Janáčka

Ostrava, kde se v současnosti rychle rozrůstá průmyslová zóna a vzniká tak poptávka po

zeměměřických pracích jak v inženýrské geodézii tak v katastru nemovitostí.

Objednatelem  geometrického  plánu  je  Magistrát  města  Ostravy,  který  nově

vzniklý pozemek připravuje pro nového investora se záměrem výstavby haly na výrobu

pneumatik.  Na  obrázku  3 je  červeně  vyznačen  přibližný  obrys  budoucího  rozdělení
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pozemku a je na něm vidět okolní průmyslové objekty. Západně od budoucího rozdělení

pozemků je znatelný liniový objekt, vyvýšený val, který byl s výhodou využit při terénním

měření.

Obrázek 2 Bližší okolí k. ú. Mošnov (zdroj: mapy.cz)

Obrázek 3 Přibližný obrys budoucího rozdělení pozemku (zdroj: mapy.cz)
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Pozemek se nachází v  rovinatém terénu bez  překážek ve viditelnosti  a  plocha

budoucího  nového  pozemku  byla  předběžně  upravena  a  zbavena  porostu  již  před

geodetickým měřením. Na obrázku 4 je pohled na lokalitu budoucího rozdělení pozemku

z jižní strany, kde je po pravé straně znatelný vyvýšený val, ze kterého byla provedena část

měření a je patrná výše zmíněná rovinnatost dané lokality.

Obrázek 4 Lokalita budoucího rozdělení pozemku - pohled z jihu (zdroj: maps.google.cz)

Obrázek 5 Lokalita budoucího rozdělení pozemku - pohled ze severu (zdroj: mapy.cz)
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Na  obrázku  5 je  pohled  na  lokalitu  ze  severní  strany,  kde  je  konec  místní

komunikace, na kterou má nové rozdělení pozemku, podle požadavku Magistrátu města

Ostravy, navazovat. Také z pohledu ze severní strany je patrné, že daná lokalita je rovinatá

bez překážek ve viditelnosti.

Platná katastrální  mapa v k.  ú.  Mošnov je  na 59 % plochy digitalizovaná,  na

zbylém  území  je  stále  katastrální  mapa  v  měřítku  1:2880  a  to  i  v  lokalitě,  dotčené

zpracováním ZPMZ a geometrického plánu.

Parcely  katastru  nemovitostí,  které  jsou  dotčeny  zpracováním  ZPMZ

a geometrického plánu a tedy budoucí změnou mají číslo 802/1, 1274/1, 1275, 1276/2,

1290/1, 1332/6 a 1333. Nahlížením do katastru nemovitostí na webových stránkách ČÚZK

bylo zjištěno, že parcely č. 802/1, 1290/1 a 1332/6 nemají list vlastnictví a jsou na nich

tedy  pozemky  dosud  evidované  zjednodušeným  způsobem.  Zjištění,  které  pozemky

z  dřívějších  pozemkových  evidencí  jsou  dotčené  změnou,  bude provedeno  až  v  rámci

zpracování  ZPMZ,  protože  je  k  tomu  zapotřebí  ztotožnění  platné  katastrální  mapy

s mapami dřívějších pozemkových evidencí.

3.1 Výchozí podklady z katastrálního pracoviště Nový Jičín

Katastrální pracoviště (KP) Nový Jičín katastrálního úřadu pro Moravskoslezský

kraj,  které vykonává působnost pro územní obvod Mošnov  [6],  poskytlo  výřez  z VFK,

který  obsahuje  částečně  digitalizovanou  katastrální  mapu  v  okolí  dotčené  lokality

a v databázové části obsahuje údaje k jednotlivým dotčeným parcelám, jako je číslo listu

vlastnictví,  čísla  BPEJ,  druhy  a  způsoby  využití  pozemků,  případně  doplňkové  údaje

k  parcelám  jako  jsou  zástavy,  věcná  břemena  apod.  Současně  soubor  VFK  obsahuje

i  souřadnice  podrobných  bodů  polohopisu  katastrální  mapy,  které  byly  určeny

v předchozích výsledcích zeměměřických činností v dané lokalitě.

Současně  se  souborem  VFK  byly  příslušným  KP  poskytnuty  i  další  mapové

podklady a to rastrové obrazy katastrálních map z dané lokality a orientační mapa BPEJ.

Orientační mapa BPEJ byla využita při identifikaci parcel přídělových plánů, protože nebyl
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k  dispozici  žádný  jiný  podklad,  ze  kterého  by  bylo  možné  tuto  identifikaci  provést.

Orientační mapa BPEJ je znázorněna na obrázku 6 a 7.

Obrázek 6 Orientační mapa BPEJ – sever (zdroj: KP Nový Jičín)

Obrázek 7 Orientační mapa BPEJ - jih (zdroj: KP Nový Jičín)
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3.2 Výchozí podklady z Magistrátu města Ostravy

Dalším důležitým podkladem bylo schematické znázornění požadavku Magistrátu

města Ostravy na budoucí rozdělení pozemku, kde byly blíže specifikovány rozměry nově

oddělované  části  pozemku  a  jeho  výměra.  Z  obrázku  8 jsou  patrné  rozměry

i předpokládaná výměra nového pozemku.

Obrázek 8 Záměr Magistrátu města Ostravy (zdroj: Magistrát města Ostravy)

Požadavkem Magistrátu města Ostravy bylo navázání nového rozdělení pozemku

na stávající místní komunikaci v severní části zájmové lokality (viz obrázek  5). Dalším

důležitým požadavkem bylo nezasahovat do ochranného pásma středotlakého plynovodu,

který se nachází jak v jižní, tak i v severní části rozdělovaného pozemku. Na obrázku 9 je

plynovod  vyznačen  žlutou  barvou  a  napojení  na  místní  komunikaci  je  modře

zakroužkováno. 
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Obrázek 9 Průběh plynovodu a napojení na místní komunikaci

Posledním požadavkem Magistrátu města Ostravy bylo nezasahovat do pozemku

Státního pozemkového úřadu, který se nachází v jihovýchodní části původního pozemku.
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Pro  názornost  je  na  obrázku  10 v  rozpracovaném  měřickém  náčrtu  toto  místo

zakroužkováno modrou barvou.

Obrázek 10 Pozemek Státního pozemkového úřadu v těsné blízkosti nového rozdělení
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4 MĚŘENÍ V TERÉNU

Měřické práce byly prováděny v úzké spolupráci s objednatelem geometrického

plánu, tedy Magistrátem města Ostravy. V první fázi byla provedena rekognoskace lokality

a  stabilizace  obvodu  nově  oddělované  části  pozemku  tak,  aby  byly  dodrženy  předem

dohodnuté a schválené podmínky, které byly podrobněji popsány v předchozí kapitole.

4.1 Volba připojení

Podrobné měření se dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. připojuje na geometrický základ

zeměměřických činností a je-li to vzhledem k napojení změny na stávající stav katastrální

mapy  vhodné,  na  v  terénu  jednoznačně  identifikovatelné  podrobné  body.  Vzhledem

k provedené rekognoskaci v terénu byly zvoleny dva body na hale firmy Plakor Czech

s.r.o.,  která  se  nachází  na sever  od zájmové lokality,  jsou to  konkrétně  body č.  908-5

a  č.  908-6.  Na  obrázku  11 jsou  označeny  modrou  barvou.  Dále  byly  zvoleny  dva

zhušťovací  body  na  jih  od  zájmové  lokality.  Jedním  je  zhušťovací  bod  stabilizovaný

žulovým mezníkem s opracovanou hlavou č. 3617-274 a druhým je střed makovice věže

kostela v Příboře č. 3618-225, oba místopisy jsou uvedeny v příloze č. 1.

Obrázek 11 Měřický náčrt – detail připojovacích bodů
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Dále  byla  zvolena  čtyři  stanoviska  označená  čísly  4001  až  4004,  která  byla

použita  při  zaměření.  Na obrázku  12 jsou modře  vyznačeny všechny čtyři  připojovací

body, na severu rohy haly firmy Plakor Czech s.r.o. a na jihu zhušťovací body (šipka značí

směr  na  věž  kostela  v  Příboře).  Červenou  barvou  jsou  označena  místa  zvolených

stanovisek.

Obrázek 12 Měřický náčrt – volba připojovacích bodů
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4.2 Zaměření v terénu

Měření bylo provedeno totální stanicí SOKKIA SET530 RK3, trojpodstavcovou

soupravou  s  odraznými  hranoly  SOKKIA  a  dřevěnými  stativy.  Jako  stanoviska  byly

využity body č. 4001 a č. 4004, přičemž stanoviska č. 4002 a č. 4003 byla zaměřována

jako orientace. Výchozím stanoviskem byl bod č. 4001, který byl  určen jako přechodné

stanovisko a z něj byly určeny rajónem body č. 4002 až č. 4004. Zaměření zhušťovacích

bodů a bodů č. 4002 až č. 4004 bylo provedeno ve dvou polohách dalekohledu. Ostatní

zaměřované body byly zaměřeny pouze v jedné poloze. Měření bylo provedeno polární

metodou.

Obrázek 13 Přehled identických bodů a rozhraní mapových listů

Předmětem  měření  byly  nově  stabilizované  lomy  nového  rozdělení  pozemku

a  další  jednoznačně  identifikovatelné  a  trvale  stabilizované  body  v  terénu,  které  jsou
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využitelné jako identické body. Nově navrhovaná změna v katastrální mapě leží na dvou

mapových listech a proto bylo nutné zaměřit dostatečný počet identických bodů pro každý

mapový list (viz obrázek 13). Pro mapový list V.S.XVII-12-03 bylo zaměřeno 5 vhodných

identických bodů, z toho čtyři z nich jsou rohy okolních budov a jedním je sloupek plotu.

Pro mapový list V.S.XVII-12-07 bylo zaměřeno 6 vhodných identických bodů, z toho pět

z  nich  jsou  rohy  okolních  budov  a  jedním  je  zabetonovaná  trubka.  Kontrolně  byly

zaměřeny další  tři  body,  jeden z nich byl  roh budovy a zbylé dva byly koncové lomy

obrubníku  místní  komunikace,  na  kterou  má  nově  navrhované  rozdělení  pozemků

navazovat.  Poslední  fází  zaměření  byly  kontrolní  oměrné  míry  na  nově  navrhovaných

hranicích pozemků, které byly zaměřeny úlohou nepřístupné vzdálenosti  pomocí totální

stanice. Zápisník z měření je uveden v příloze č. 2.
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5 ZPRACOVÁNÍ ZPMZ

Zpracování  ZPMZ a  geometrického  plánu  se  řídí  platnými  obecně  závaznými

právními předpisy, které již byly podrobněji popsány v kapitole 2.

Naměřená data byla z totální stanice exportována programem Comms. Použitým

geodetickým  výpočetním  softwarem  byly  programy  Geus  verze  18.0.9.48  a  Geometr

verze  17.0.11.  Program  Geus  byl  použit  pro  zpracování  grafických  částí  elaborátu

a  výpočetní  práce  mimo  výpočtu  výměr,  který  byl  zpracován  v  programu  Geometr

společně s tabulkovými výstupy do geometrického plánu, popisového pole ZPMZ a žádostí

o potvrzení geometrického plánu.

5.1 Zápisník z měření

Exportovaná  data  se  v  programu Geus  konvertují  z  formátu  SDR do formátu

KTX, který je určen pro výpočty dávkou a je také přehlednější pro kontrolu naměřených

dat a to zejména kontrolu číslování jednotlivých bodů nebo případné chyby vzniklé při

exportu z totální stanice. Po kontrole naměřených dat je možné uložit data do textového

formátu jako zápisník z měření, který je součástí odevzdávaného elaborátu v elektronické

podobě (viz příloha č. 2).

5.2 Popisové pole ZPMZ

Popisové pole ZPMZ bylo v době analogového odevzdávání ZPMZ na příslušná

katastrální  pracoviště  první  stranou  výsledného  elaborátu,  kde  jsou  základní  údaje

k danému výsledku zeměměřických činností jako např. údaje o vyhotoviteli, číslo ZPMZ,

příslušnost ke KP, název obce a k. ú., číslo k. ú., údaje o mapových listech, čísla dotčených

parcel a další údaje dle katastrální vyhlášky. V době elektronického odevzdávání ZPMZ je

popisové  pole  odevzdáváno  jako  samostatný  soubor.  Vyplněné  popisové  pole  ZPMZ

je uvedeno v příloze č. 3. Zadávání vstupních údajů do formuláře v programu Geometr je

v ukázce na obrázku 14.
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Obrázek 14 Popisové pole ZPMZ - zpracování v programu Geometr

5.3 Výpočetní protokol ZPMZ

Výpočetní  protokol  ZPMZ  je  vyhotoven  v  logickém  sledu  jednotlivých

výpočetních prací a je uveden v příloze č. 4. Na začátku výpočetního protokolu je uveden

výchozí  seznam  souřadnic  bodů,  použitých  při  výpočtech,  jako  jsou  zhušťovací  body

a  připojovací  body,  identické  a  kontrolně  zaměřené  body,  použité  při  navázání  nově

navrhovaného  rozdělení  na  stávající  kresbu  katastrální  mapy,  a  další  body  použité

například při výpočtu průsečíku.

Metodou výpočtu souřadnic nově určovaných bodů byla polární metoda, kde se

stanovisko č. 4001 zvolilo jako přechodné, zvolily se body,  ze kterých se mají spočítat
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souřadnice  tohoto  přechodného  stanoviska  a  dávkou  byl  proveden  výpočet  nově

zaměřených bodů č. 1 až č. 12 na obvodu nově navrhované změny. Střední souřadnicová

chyba  na  připojovacích  bodech  byla  maximálně  9  cm.  Ve  výpočtu  byly  kontrolně

vypočteny i souřadnice bodů se známými souřadnicemi v S-JTSK a provedeno porovnání

nově určených souřadnic se souřadnicemi určenými z dřívějších výsledků zeměměřických

činností.  Podle  uvedených  odchylek  v  příloze č.  3  nebyly  překročeny mezní  odchylky

pro kk 3 na žádném ze zaměřených bodů. Polární metodou ze stanoviska č. 4001 byly

vypočteny i souřadnice bodů č. 4002 až č. 4004. Druhá polární metoda byla použita na

nově určeném bodě č.  4004, kde byly do orientace zahrnuty body č.  4001 až č.  4003.

Vzhledem  ke  způsobu  určení  těchto  bodů  není  překvapením,  že  střední  souřadnicové

chyby  jsou  na  těchto  bodech  maximálně  2  cm.  Ze  stanoviska  č.  4004  byly  zaměřeny

zbývající identické body a odchylky na těchto bodech opět nepřekračovaly mezní povolené

odchylky pro kk 3.

Spojnici nově určených bodů č. 5 a č. 6 protíná dosavadní hranice, která je již

určena v S-JTSK body č. 255-6 a č. 255-12 a proto byl  vypočten průsečík těchto dvou

přímek č. 13 (viz obrázek 15).

Dalším krokem bylo vypočtení rozdílů kontrolních oměrných měr mezi délkami

vypočtenými ze souřadnic a délkami měřenými v terénu. Rozdíly v jednotlivých oměrných

mírách byly maximálně 12 cm a nepřekračovaly povolené mezní odchylky dle bodu 13.6

přílohy katastrální vyhlášky. Základní střední chyba délky je dána vztahem [3]:

md =k⋅(d+12
d+20) (1)

kde  d je  větší  z  porovnávaných  délek  v  metrech  a  k se  vypočte  jako  √2 násobek

základní  střední  souřadnicové  chyby  stanovené  podle  kk  bodu  s  nižší  přesností

(viz tabulka 1).
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Obrázek 15 Výpočet průsečíku – detail měřického náčrtu

Platná katastrální mapa je stále vedena v analogové formě a proto je nutné provést

test  zvolených  identických  bodů dle bodu 15.3 přílohy katastrální  vyhlášky.  Posouzení

dosažené přesnosti zobrazení podrobných bodů se provádí pomocí délek přímých spojnic

dvojic podrobných bodů určených z přímého měření (například oměrných měr nebo jiných

kontrolních měr)  a jejich porovnání s délkami určenými z mapy. Dosažená přesnost  se

považuje za vyhovující,  když  rozdíl  délky určené z přímého měření a délky určené ze

souboru  geodetických  informací  je  menší  než  mezní  rozdíl  délky,  který  se  stanoví

dvojnásobkem základní střední chyby délky vypočtené podle bodu 15.5 přílohy katastrální

vyhlášky,  což  je  obdoba vzorce  1 s  tím rozdílem,  že  u  bodů  bez  souřadnic  určených

v S-JTSK se kód kvality uvažuje v závislosti na měřítku katastrální mapy (viz tabulka 1).
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Obrázek 16 Test přesnosti - mapový list V.S.XVII-12-03 (výřez z výpočetního protokolu)

Obrázek 17 Test přesnosti - mapový list V.S.XVII-12-07 (výřez z výpočetního protokolu)

Testovaná katastrální mapa je v měřítku 1:2880 a byly dodrženy povolené mezní

odchylky, jak je patrné z výřezů z výpočetního protokolu na obrázcích 16 a 17.

Výpočetní protokol obsahuje i výpočet výměry ze souřadnic určených s kódem

kvality 3. Plocha je složena z pracel,  které leží uvnitř nově oddělované části pozemku.

Parcely jsou označeny čísly 802/55, 1274/6, 1290/7 a 1332/13. Vypočtená plocha splňuje

podle § 10 odstavce 4 písmene a) katastrální vyhlášky podmínky způsobu určení výměry

označovaném kódem 2, kterým se označují výměry určené ze souřadnic lomových bodů

v S-JTSK s kódem kvality 3 nebo 4. Výhoda tohoto výpočtu bude dále podrobněji popsána

v kapitole 5.4.

Výpočetní protokol obsahuje v závěru konečný seznam souřadnic nově určených

bodů a použitých stanovisek. Kompletní výpočetní protokol je uveden v příloze č. 4.

5.4 Výpočet výměr

Výpočet  výměr  byl  z  hlediska  časové  náročnosti  nejsložitějším  úkolem  ve

výpočetní  části  zpracování  ZPMZ.  V  první  fázi  bylo  nutné  ztotožnit  rastrový  obraz
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katastrální  mapy,  poskytnutý  příslušným  KP,  s  vybranými  a  kontrolně  zaměřenými

identickými  body.  Dále byl  s  touto kresbou ztotožněn i  rastrový obraz mapy bývalého

pozemkového katastru. U obou mapových podkladů byly tyto kroky provedeny pro každý

mapový list zvlášť. Mezi dotčenými pozemky dosud vedenými zjednodušeným způsobem

byly  i  parcely  přídělových  plánů,  ke  kterým  neexistuje  žádný  dostupný  výsledek

zeměměřických činností a proto byla v poslední fázi ztotožněna s předchozími mapovými

podklady i  orientační mapa BPEJ, která byla jediným dostupným grafickým výstupem,

poskytnutým KP v Novém Jičíně.

Výše popsaným způsobem byly zjištěny všechny dotčené parcely jak v katastru

nemovitostí tak i v dřívějších pozemkových evidencích:

a) parcely katastru nemovitostí: 802/1, 1274/1, 1275, 1276/2, 1290/1, 1332/6, 1333,

b) parcely  pozemkového  katastru:  549,  561/1  d1,  561/1  d2,  561/2,  562,  563/1,

563/2 d1, 563/2 d2, 563/3 d1, 563/3 d2, 574/4, 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 578 d2,

578 d3, 595 d1, 595 d2 vše původní k.ú. Sedlnice,

c) parcely přídělových plánů: 797/2, 797/3, 797/4, 797/6 d1, 797/6 d2, 797/9, 798/1,

798/4 d1, 798/4 d2, 798/6, 798/7 d1, 798/7 d2, 801/2, 801/4, 801/5, 801/6, 1173.

Celkem je  dotčeno  změnou  7  parcel  katastru  nemovitostí,  19  parcel  bývalého

pozemkového  katastru  a  17  parcel  přídělových  plánů.  Parcely  pozemkového  katastru

pochází z původního k. ú. Sedlnice a proto je nutné ve všech částech elaborátu označovat

tyto  parcely  i  poznámkou  o  původním  k.  ú.,  aby  nedošlo  k  záměně  s  parcelou

pozemkového katastru stejného čísla, která však pochází z k. ú. Mošnov. Na obrázku 18 je

výřez z Císařského povinného otisku mapy stabilního katastru, kde je dobře patrné původní

rozhraní obou k. ú. díky barevnému rozlišení jednotlivých katastrálních území.
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Obrázek 18 Výřez z Císařského povinného otisku mapy stabilního katastru (zdroj: ČÚZK)

Rastrové obrazy byly v soutisku v měřítku 1:2880 vytištěny na nesrážlivou fólii

a  planimetricky  byly  zjištěny  výměry  jednotlivých  dílů  dotčených  parcel.  Díly  byly

označovány písmeny malé abecedy dle § 79 odstavce 3 katastrální vyhlášky, od písmene

„a“  po písmeno „z“ a  protože  nestačil  počet  písmen celé  abecedy,  byla  navíc  použita

označení  „a1“ až „c1“.  Celkem tedy bylo  označeno 29 dílů parcel  a  dalších 10 parcel

zaniklo,  protože  zcela  zasahovaly  do  obvodu  nového  rozdělení  pozemků.  Zanikající

parcely pozemkového katastru jsou 561/1 díl 2, 562, 563/1, 563/2 díl 1, 563/2 díl 2, 563/3

díl 1, 563/3 díl 2, 575/2 a 575/3. Zanikající parcelou přídělového plánu je 797/6 díl 2.
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Zpracování výpočtu výměr bylo provedeno v programu Geometr, kde byly zadány

údaje o původních výchozích parcelách,  údaje o nových parcelách,  díly parcel  katastru

nemovitostí, parcely zjednodušené evidence a díly parcel zjednodušené evidence. Výpočet

výměr je prováděn automaticky a na případné překročení povolených mezních odchylek je

uživatel upozorněn během výpočtu.

Obrázek 19 Výpočet výměr - zpracování v programu Geometr

Výsledný  výstup  je  dále  editovatelný  pro  případné  doplnění  dalších  údajů,

poznámek  a  vysvětlení  k  výpočtům.  Kompletní  výstup  výpočtu  výměr  je  uveden

v  příloze  č.  5.  Po  výpočtu  a  doplnění  dalších  poznámek  do  vygenerované  tabulky  je

proveden  export  do  formátu  DXF,  který  je  možné  importovat  do  grafického  editoru

programu Geus a zapracovat do konečné podoby geometrického plánu.

2016 42



Jiří Žváček: Geometrický plán

5.5 Měřický náčrt ZPMZ

Grafickou část ZPMZ tvoří měřický náčrt, jehož obsah podrobněji upravují body

16.10  až  16.16  přílohy  katastrální  vyhlášky.  Zpracování  bylo  provedeno  v  grafickém

editoru výpočetního  geodetického programu Geus.  Nejprve  byla  provedena vektorizace

katastrální mapy, mapy pozemkového katastru a doplněna byla i kresba parcel přídělových

plánů z orientační mapy BPEJ. Ukázka grafického editoru výpočetního programu Geus je

na obrázku 20.

Obrázek 20 Zpracování měřického náčrtu v programu Geus

Kresba byla dále doplněna zobrazením bodů geometrického základu, identických

bodů, měřické sítě a rámu s označením listů katastrální mapy, dosavadního a nového stavu

polohopisu, doplněny byly způsoby označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní

čísla, označení dílů a mapové značky druhů pozemků, značky budov, oplocení, oměrné

a další kontrolní míry. Budovy jsou zvýrazněny šrafováním.

Téměr po celém obvodu nového rozdělení byla rovnoběžně s novou hranicí, vně

nového  pozemku,  vyznačena  i  mapová  značka  hranic  parcel  zjednodušené  evidence
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červenou  barvou,  protože  v  okolí  nově  navrhovaného  rozdělení  pozemků  zůstávají

zbytkové parcely ve zjednodušené evidenci.  Výřez  rozpracovaného měřického náčrtu je

uveden na obrázku 21.

Obrázek 21 Výřez rozpracovaného měřického náčrtu v programu Geus
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Zpracovaný měřický náčrt byl poté vytištěn do formátu PDF, který je odevzdáván

dle bodu 18 přílohy katastrální vyhlášky jako součást ZPMZ na příslušné KP. Výsledný

formát měřického náčrtu je A1 a je součástí diplomové práce ve vložené příloze č. 7.

5.6 Návrh změny

Návrh změny tvoří změnová data ve výměnném formátu katastru VFK, který je

navíc doplněn seznamem souřadnic v textovém formátu. Návrh změny tvoří grafická část

a databázová část. Zpracování návrhu změny je provedeno v programu Geus v grafickém

editoru,  kde  je  referenčně  načten  dosavadní  stav  VFK  a  vykreslují  se  nové  prvky

polohopisu pomocí funkcí, které jsou implementovány do programu Geus speciálně pro

tento účel.  Databázová část je tvořena údaji výchozích parcel a nových parcel, jako jsou

čísla parcel, výměry, způsoby určení výměr, druhy pozemků a způsoby využití pozemků.

Po zpracování  návrhu změny byla  provedena automatická kontrola pro export  do VFK

pomocí speciální funkce. Náhled ze zpracování VFK je na obrázku 22.

Obrázek 22 Ukázka zpracování VFK
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6 ZPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU

Zpracování geometrického plánu se řídí  bodem 17 přílohy katastrální vyhlášky

a je možné ho rozdělit na dvě základní části, grafickou a textovou (tabulkovou) část.

6.1 Grafická část geometrického plánu

Grafickou  část  geometrického plánu  tvoří  zejména dosavadní  stav  nemovitostí

vyhotovený černě a změny ve stavu nemovitostí vyhotovené červeně. Rozsah grafického

znázornění  byl  volen tak,  aby byla dostatečně zřejmá souvislost  změny s jejím okolím

a vzhledem k velkému rozsahu změny je výsledný formát geometrického plánu A1 a je

součástí diplomové práce ve vložené příloze č. 8.

6.2 Textová (tabulková) část geometrického plánu

Geometrický  plán  obsahuje  kromě  grafické  části  i  popisové  pole,  výkaz

dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, výkaz údajů o BPEJ k parcelám

nového stavu a seznam souřadnic.

Seznam souřadnic  byl  zpracován  v  jednoduchém textovém formátu  dle  vzoru

17.22 přílohy katastrální vyhlášky a poté byl importován do grafického editoru programu

Geus. Seznam souřadnic obsahuje čísla bodů, souřadnice pro zápis do KN, kódy kvality

podrobných bodů a poznámku o stabilizaci v terénu.

              Seznam souřadnic (S-JTSK)               

Číslo     Souřadnice pro zápis do KN          

bodu          Y          X        Kód      Poznámka

                                 kvality

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

200-36     484468.53  1117618.15   3       roh budovy

200-50     484468.28  1117637.94   3       roh budovy

200-151    484477.50  1117878.05   3       zabet. trubka

255-20     483715.27  1117505.30   3       roh budovy

255-21     483706.94  1117508.87   3       roh budovy

Obrázek 23 Ukázka formátu seznamu souřadnic geometrického plánu
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Výkaz  dosavadního  a  nového  stavu  údajů  katastru  nemovitostí  a  výkaz  údajů

o  BPEJ  k  parcelám  nového  stavu  byly  vygenerovány  programem  Geometr  současně

s výpočtem výměr. Před zpracováním těchto výkazů je nutné dbát na vysokou pečlivost při

vyplňování  potřebných  údajů  do  tabulek,  aby  následné  výpočty  a  generování  výkazů

proběhly korektně.

Obrázek 24 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN vygenerovaný programem Geometr
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Ukázky  vygenerovaných  tabulek  a  výkazů,  které  jsou  součástí  geometrického

plánu jsou uvedeny na obrázcích 24, 25 a 26. 

Obrázek 25 Popisové pole geometrického plánu vygenerované programem Geometr

Obrázek 26 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu vygenerovaný programem Geometr
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Program  Geometr  umožňuje  export  do  formátu  DXF,  který  byl  následně

importován do grafického editoru programu Geus a geometrický plán byl zpracován do

konečné podoby (viz vložená příloha č. 8).

6.3 Žádost o potvrzení geometrického plánu

Žádost o potvrzení geometrického plánu se vyplňuje do formuláře, který je možné

vygenerovat v programu Geometr a splňuje požadavky ČÚZK. 

Obrázek 27 Vyplnění žádosti o potvrzení geometrického plánu v programu Geometr

Formulář  obsahuje  informace,  k  jakému  katastrálnímu  úřadu  a  KP  se  žádost

podává,  údaje  o  geometrickém plánu,  údaje  o  žadateli,  údaje  o  zmocněník  projednání

případných  vad  plánu,  přílohy  žádosti,  údaje  o  způsobu  uhrazení  správního  poplatku

a  způsob  převzetí  geometrického  plánu.  Náhled  vyplňovaného  formuláře  v  programu

Geometr je uveden na obrázku  27. Žádost  o potvrzení geometrického plánu, která byla

podaná na KP Nový Jičín je uvedena v příloze č. 6.
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Poslední fází bylo zaslání žádosti spolu se všemi přílohami na podatelnu KP Nový

Jičín, kde byla žádost zpracována a podatelnou KP byl zaslán podklad k platbě správního

poplatku  zpět  žadateli  o  potvrzení  geometrického  plánu.  Žádost  a  přílohy  musí  být

elektronicky ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a také e-mail, kterým

se  tato  žádost  posílá  na  KP,  musí  být  elektronicky  podepsán.  Celkem  tedy  bylo  na

KP Nový Jičín zasláno 9 souborů v předepsaném formátu a zpracování, dle kapitol 5 a 6:

a) 699934_ZPMZ_01002_zap.pdf (zápisník z měření),

b) 699934_ZPMZ_01002_popispole.pdf (popisové pole ZPMZ),

c) 699934_ZPMZ_01002_prot.pdf (výpočetní protokol ZPMZ),

d) 699934_ZPMZ_01002_vymery.pdf (výpočet výměr),

e) 699934_ZPMZ_01002_nacrt.pdf (měřický náčrt ZPMZ),

f) 699934_ZPMZ_01002_vfk.vfk (návrh změny),

g) 699934_ZPMZ_01002_ss.txt (seznam souřadnic k návrhu změny),

h) 699934_GP_01002.pdf (geometrický plán),

i) 699934_ZPMZ_01002_zadost  o  potvrzeni  GP.pdf  (žádost  o  potvrzení

geometrického plánu).
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7 ZÁVĚR

Diplomová práce  se zabývala  zpracováním geometrického plánu pro rozdělení

pozemku,  změnu  hranic  pozemků  a  doplnění  SGI  o  pozemek  dosud  vedený

zjednodušeným  způsobem  v  k.  ú.  Mošnov  a  cílem  práce  bylo  zpracování  ZPMZ

a  geometrického  plánu  tak,  aby  bylo  možné  navrhovanou  změnu  zapsat  v  katastru

nemovitostí. Zpracování celého elaborátu je v diplomové práci podrobně zdokumentováno

a  všechny  části  ZPMZ  jsou  uvedeny  v  přílohách  diplomové  práce.  Měřický  náčrt

a geometrický plán jsou zpracovány ve formátu A1 a proto jsou součástí diplomové práce

jako vložené přílohy č. 7 a č. 8. Geometrický plán byl příslušným KP Nový Jičín potvrzen

a v současnosti je tato změna již zapsána v katastru nemovitostí (viz obrázek 28).

Obrázek 28 Zapsaná změna – nahlížení do KN (zdroj: ČÚZK)

Lze tedy konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn a geometrický plán byl

úspěšně využit, spolu s příslušnými listinami, k zapsání změny do katastru nemovitostí.
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