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Andrea Indrová : Geometrický plán pro opravu GPU 

Anotace 

      Cíle této diplomovém práce je vyhotovení Geometrického plánu pro opravu 
geometrického a polohového ur ení nemovitosti v katastrálním území Post elm vek, který 
jsem zpracovávala v rámci zadané zakázky. Katastrální území Post elm vek spadá pod 
Katastrální ú ad pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt  Šumperk. Podkladem pro 
zpracování tohoto geometrického plánu byla  katastrální mapa digitalizovaná a p vodní 
zem m ická innost z roku 1898. Veškeré práce byli provád ny v souladu s katastrální 
vyhláška . 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon .256/2013 Sb. o katastru nemovitostí 

eské republiky, tj. katastrální zákon, které nabyly ú innosti 1.1.2014.  

 

Klí ová slova 

      katastr nemovitostí, soubor geodetických informací, soubor popisných informací, 
geometrický plán, geometrické a polohové ur ení nemovitostí, záznam podrobného m ení 
zm n, katastrální mapa digitalizovaná 

 

Annotation 

      The objectives of this diploma work is draw sketches for the correction of geometric 
and positional determination of area estate in the cadastral Post elm vek, which I worked 
with in the context of the contract awarded. Post elm vek cadastral area falls under the 
Land Registry Office for  the Olomouc region, Šumperk cadastral office. The basis for the 
preparation of this plat was digitized cadastral map and the original Surveying work in 
1898. The work was performed in Seoul with ADU cadastral Decree no. 357/2013 Coll., 
Implementing the Act no. 256/2013 Coll., the Land Registry of the Czech Republic, ie. 
Cadastral Act, which became effective 1.1.2014. 
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     cadastre of real estates, file of geodetic information, file of descriptive information, 
geometric plan, geometrical and positional determination of the property, recording 
detailed measurements of changes, cadastral map digitized from an analogue map 
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            1 Úvod 

      Tématem této diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro opravu 
geometrického a polohového ur ení nemovitosti (GPU) v katastrálním území 
Post elm vek. 

      Vyhotovováním geometrických plán  se zabývám již 23 let. Od roku 1998 vlastním 
Soukromou geodetickou kancelá  a geometrický plán, který je tématem této diplomové 
práce, jsem zpracovávala jako sou ást zakázky v kv tnu 2015. P vodní objednávka byla na 
vyty ení hranic pozemku a následné zam ení stavby rekrea ní chaty. V pr b hu 
zpracování došlo ke zm n  na geometrický plán pro opravu geometrické a polohového 
ur ení (GPU). 

      V úvodu této práce bych cht la geometrický plán popsat obecn  a p ipojím i ukázky 
geometrických plán , které jsem v rámci své praxe zpracovala. 

      Jelikož se jedná o vyhotovení geometrického plánu na podkladu katastrální mapy 
digitalizované ( KMD), pokusím se popsat postup samotného zpracování tohoto podkladu s 
ohledem na konkrétní oblast, ve které geometrický plán vyhotovuji.  

      Poté již p istoupím k samotnému popisu zpracování konkrétního geometrického plánu 
od samotné p ípravy podklad , p es m ení v terénu a kancelá ské práce až k samotnému 
p edání geometrického plánu katastrálnímu pracovišti. 

      V záv ru práce bych se ráda ješt  pozastavila nad nedílnou sou ástí tohoto plánu a tím 
je Písemné prohlášení o shod  na pr b hu hranic pozemk  a finální žádost o opravu GPU, 
kterou jsem v rámci zpracování zakázky podávala p íslušnému katastrálnímu pracovišti. 

      Cílem této diplomové práce je ukázat tená i k jakým chybám m že dojít p i obnov  
katastrálního operátu p epracováním. Osobn  nejsem zastáncem této metody a pevn  
doufám, že v budoucnu se najdou v resortu peníze a bude postupn  probíhat další etapa, 
která je tou nejp esn jší a to obnova katastrálního operátu novým mapováním. 
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            2 Geometrický plán 

      Geometrický plán je technický podklad pro zápis vlastnických a jiných v cných práv 
do katastru nemovitostí. Je nedílnou sou ástí všech listin, kterými se provádí zápis do 
katastru. Jedná se nap íklad o kupní smlouvu, sm nnou smlouvu, kolauda ní rozhodnutí 
nebo listinu, podle které se z izuje v cné b emeno na ásti pozemku. 

      Základním zdrojem pro tvorbu geometrického plánu je katastrální vyhláška . 
357/2013 Sb., kterou se provádí zákon .256/2013 Sb. o katastru nemovitostí eské 
republiky, tj. katastrální zákon, které nabyly ú innosti 1.1.2014.  

 

 

Oproti katastrální vyhlášce p edchozí . 26/2007 Sb. došlo ke dv ma zásadním zm nám. 
Grafické znázorn ní nového stavu se provádí erven  a o potvrzení geometrického plánu 
katastrálním ú adem žádá ov ovatel v elektronické podob . Pro samotné vyhotovení 
geometrického plánu je d ležitá také p íloha ke katastrální vyhlášce [1], která obsahuje 
technické podrobnosti pro správu katastru: 

1. druh pozemku 
2. zp sob využití pozemku 
3. typ stavby 
4. zp sob využití stavby 
5. typ jednotky 
6. zp sob využití jednotky 
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7. typ a zp sob ochrany nemovitosti 
8. rozlišení a druh íslování parcel a parcel zjednodušené evidence 
9. sou adnicový systém 
10. mapové zna ky 
11. p edm ty obsahu katastrální mapy vyhotovené podle d ív jších p edpis  
12. technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole 
13. charakteristiky a kritéria p esnosti sou adnic podrobných bod  
14. zásady a kritéria ur ení vým r 
15. charakteristiky a kritéria p esnosti zobrazení polohopisu katastrální mapy 
16. náležitosti záznamu podrobného m ení zm n 
17. obsah a formální náležitosti geometrického plánu 
18. formát a ozna ení výsledk  zem m ických inností 
19. vzory geometrických plán  

      Podle § 79 katastrální vyhlášky . 357/2013 Sb. [1] se geometrický plán vyhotovuje 
pro tyto ú ely: 

1. zm nu hranice katastrálního území, 
2. rozd lení pozemku (obrázek .1), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 : Geometrický plán pro rozd lení pozemku 1502-144/2015 v kat.území Velké Losiny 



Andrea Indrová : Geometrický plán pro opravu GPU 

3. zm nu hranice pozemku (obrázek .2), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2 : Geometrický plán pro rozd lení pozemku, zm nu hranice pozemku, pr b h vlastníky up esn né 
hranice 169-54/2015 v kat.území Klášterec 

 
4. vyzna ení nebo zm nu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a 

vodního díla (obrázek .3), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3 : Geometrický plán pro zm nu obvodu budovy, pr b h vlastníky up esn né hranice 892-94/2014 v 
kat.území Dolní Studénky 
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5. ur ení hranic pozemk  p i pozemkových úpravách, 
 

6. dopln ní souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 
zjednodušeným zp sobem (obrázek .4), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4 : Geometrický plán pro rozd lení pozemku, dopln ní souboru geodetických informací o pozemek 
dosud evidovaný zjednodušeným zp sobem 439-62/2014 v kat.území Chrome  

 
7. opravu geometrického a polohového ur ení nemovitosti (obrázek .5), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 : Geometrický plán pro opravu GPU 6610-125/2015 v kat.území Šumperk 
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8. up esn ní nebo rekonstrukci údaj  o parcele podle p íd lového ízení, 
9. pr b h vyty ené nebo vlastníky zp esn né hranice pozemk  (obrázek .6), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 : Geometrický plán pro rozd lení pozemku a pr b h vlastníky up esn né hranice 287-115/2015 v 
kat.území Lukavice na Morav  

10. pr b h hranice ur ené soudem, 
11. vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku (obrázek .7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 : geometrický plán pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku 1574-143/2015 v 
kat.území Nový Malín 
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      Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou dle § 80 vyhlášky .357/2013 Sb. 
[1] údaje souboru geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI), 
p vodní výsledky zem m ické innosti, údaje o bodech polohových bodových polí 
(PPBP) , údaje o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) a grafické operáty 
d ív jších  pozemkových evidencí.  

      K vyhotovení samotného geometrického plánu je pot eba p id lit íslo záznamu 
podrobného m ení zm n (ZPMZ) od p íslušného katastrálního ú adu, p ípadn  pracovišt  
a dle pot eby také nová parcelní ísla nebo podlomení stávajících parcelních ísel. 
D ležitým podkladem je také vým nný formát vfk, který je po íta ovým textovým 
souborem obsahujícím všechny údaje katastru pot ebné pro vyhotovení geometrického 
plánu. 

Geometrický plán má dle § 84 vyhlášky .357/2013 Sb. [1] tyto náležitosti: 

1. popisové pole 
2. grafické znázorn ní 
3. výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí 
4. seznam sou adnic 
5. výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách 

      Popisové pole se umis uje v dolním pravém rohu pod výkazem dosavadního a nového 
stavu a výkazem údaj  o BPEJ. Jeho sou ástí je ú el geometrického plánu, íslo plánu, 
vyhotovitel, název okresu, obce a katastrálního území, mapový list a v p ípad , že je 
jednotný, tak zp sob ozna ení hranic. Pokud je stabilizace r zná, uvede se tato skute nost 
v seznamu sou adnic bod  jako poznámka.  Grafické znázorn ní vychází z platného stavu 
katastrální mapy. Dosavadní stav, ísla podrobných bod  a kontrolní om rné se znázor ují 
ern , nový stav a nová parcelní ísla erven . Neplatný stav se škrtá dv ma krátkými 
ervenými árami a díly se ozna ují písmeny malé abecedy také erven . Sou ástí 

grafického znázorn ní je i seznam sou adnic bod  na nové hranici a bod  navazujících na 
stávající hranici. Výkaz údaj  o BPEJ se umis uje pod výkaz dosavadního a nového stavu 
katastru a týká se pouze parcel, u kterých došlo ke zm n  vým ry. 

      Nedílnou sou ástí dokumentace geometrického plánu je ZPMZ, které má dle bodu . 
16 p ílohy k vyhlášce . 357/2013 Sb. [1] tyto náležitosti: 

1. popisové pole 
2. ná rt 
3. zápisník 
4. protokol o výpo tech 
5. záznam výsledk  výpo tu vým r parcel (díl )  
6. návrh zm ny 
7. údaje o seznámení vlastník  s ozna ením a s pr b hem nových nebo zm n ných 

hranic 
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      Popisové pole se nachází v horní ásti vn jšího obalu ZPMZ. Obsahuje údaje o 
zhotoviteli, název katastrálního ú adu a katastrálního pracovišt . Následují údaje o 
p íslušné obci a katastrálním území spolu s íslem katastrálního území. Nedílnou sou ástí 
popisového pole je íslo geometrického plánu a jméno odborn  zp sobilé osoby, která 
geometrický plán vypracovala. D ležitým údajem je seznam parcel dot ených 
geometrickým plánem a list katastrální mapy. Další nedílnou sou ástí ZPMZ je ná rt. Jeho 
grafické znázorn ní je totožné s geometrickým plánem a navíc obsahuje body 
geometrického základu spolu s m ickou sítí, p ípadn  mapový rám s ozna ením list  
katastrální mapy. Krom  nov  ur ených bod  se v ná rtu zobrazí kontrolní body a ísla 
nových a stávajících podrobných bod . které byly použity ve výpo tu. Vhodné je vyzna it 
šrafováním zastav né plochy, druhy oplocení a r zné popisy týkající se stabilizace bod , 
druhu zpevn ných ploch p ípadn  popisy drobných staveb. 

      Jak bylo již uvedeno výše, o potvrzení geometrického plánu žádá ov ovatel v 
elektronické podob  a každá ást dokumentace musí mít p esný název dle bodu 18.4. 
p ílohy k vyhlášce .357/2013 Sb. [1] s koncovkou pdf. 

 

Záznam podrobného m ení zm n ZPMZ: 

popisové pole      popispole 

ná rt       nacrt 

zápisník m ení     zap 

protokol o výpo tech     prot 

záznam výsledk  výpo tu vým r parcel (díl ) vymery 

návrh zm ny      vfk, ss 

údaje o seznámení vlastník     sezvlast 

kopie dokumentace skute ného provedení stavby dsps 

písemný podn t na opravu chybných údaj   oprav 

kopie dokumentace o vyty ení hranice pozemku vytyc 

Geometrický plán GP: 

geometrický plán 
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            3  Obnova katastrálního operátu p epracováním na KMD v 
katastrálním území Post elm vek 

 

            3.1 Specifikace katastrálního území 

 
      Obec Post elm vek (obrázek .8) je za len na územn  pod okres Šumperk a náleží pod 
Olomoucký kraj. P íslušnou obcí s rozší enou p sobností je m sto Záb eh. Obec 
Post elm vek se rozkládá asi deset kilometr  jihozápadn  od m sta Šumperk a p t 
kilometr  severn  od m sta Záb eh v nadmo ské výšce 322m v úžlabin  p i silni ní spojce 
ze Záb eha p es Rovensko a Post elm vek k Vyšeho í a dále k hlavní silnici ze Šumperka 
do ech. Katastr zasahuje východní ástí do roviny p i horním toku Moravy, kdežto 
západní ást zaujímá již první svahy Záb ežské vrchoviny. Z turistického hlediska pat í do 
horské oblasti Jeseník . Území této menší vesnice trvale obývá asi 320 obyvatel a její 
rozloha je 402 ha [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8 : Obec Post elm vek - turistická mapa 
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            3.2 Postup p i zpracování KMD 
 

             K obnov  katastrálního operátu p epracováním na Katastrální mapu digitalizovanou 
KMD se p istupuje v p ípad , že p evádíme analogovou mapu, která je v jiném 
sou adnicovém systému než v systému Jednotné trigonometrické sít  katastrální (S-JTSK). 
Postup p i zpracování se ídí Návodem pro obnovu katastrálního operátu a p evod [3], 
který nabyl ú innosti od 1.2.2015. Katastrální území Post elm vek však bylo zpracováno 
dle d ív jší legislativy, která dnes již neplatí. Jeho realizace probíhala na základ  
Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního operátu p epracováním souboru 
geodetických informací a pro jeho vedení ve zn ní dodatku . 1 a 2 [2]. P evod map v 
systémech stabilního katastru Svatý Št pán a Gusterberg do souvislého zobrazení S-JTSK 
se ídí Návodem pro p evod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v 
S-JTSK. Tvorba grafické podoby probíhá v programu MicroGEOS Nautil, jehož autorem je 
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK). 

       Samotnému zpracování p edchází jako první vypracování projektu. V n m jsou 
dop edu jasn  dány veškeré technické údaje, jako po et parcel v katastrálním území, 
p ehled dosavadních katastrálních map, jejich sou adnicový systém, m ítko, jejich po et a 
v p ípad  existence p ehled bod  PPBP s návrhem jejich dopln ní. Nedílnou sou ástí 
projektu také musí být dány termíny pro jednotlivé innosti a asová náro nost 
jednotlivých etap. 

       Zahájení obnovy probíhá v souladu s § 55 katastrální vyhlášky .357/2013 Sb. [1]. 
       Následuje revize a dopln ní bod  PPBP, která spo ívá ve zjišt ní skute ného po tu 

t chto bod  fyzicky v terénu a jejich kontrolní zam ení. Kontrolní zam ení probíhá 
metodou Global navigation satellite system (GNSS) s využitím eské sít  permanentních 
stanic pro ur ení polohy (CZEPOS).V následném vyhodnocení je rozhodnuto, zda 
sou asný po et bod  je dosta ující, nebo zda bude pot eba doplnit body nové.  

  Další etapou je áste ná revize katastru, která se ídí § 43 odst.5 vyhlášky 
.357/2013 Sb. [1], podle kterého je p edm tem revize katastru: 

1. hranice katastrálního území, 
2. hranice pozemk , obvody budov, obvody vodních d l, druh pozemku, zp sob 

využití        pozemku, typ stavby a zp sob využití stavby¨ 
3. mapové zna ky, jejichž platnost byla ukon ena p ede dnem nabytí ú innosti této 

vyhlášky, 
4. další prvky polohopisu, 
5. zápisy v záznamu pro další ízení z hlediska pot ebnosti jejich dalšího evidování, 

sledování a ešení, 
6. seznam budov s ísly popisnými a s ísly eviden ními a seznam budov bez ísel 

popisných a ísel eviden ních, 
7. jméno, pop ípad  jména, p íjmení a adresa místa pobytu fyzické osoby, pop ípad  

adresa bydlišt  v cizin , nemá-li trvalý pobyt na území eské republiky, název a 
adresa sídla právnické osoby, která je vlastníkem, a dopln ní jejich chyb jících 
rodných ísel, pop ípad  dat narození, pokud rodná ísla nebyla p id lena, nebo 
identifika ních ísel, 

8. body podrobného polohového bodového pole, 
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9. místní názvy a pomístní jména. 
 
 Revize katastrální hranice probíhá poch zkou v terénu, kdy se pomocí ru ního naviga ního 

p ístroje a kopie katastrální mapy vyhledávající p vodní hrani ní mezníky. Pokud jsou 
nalezeny, zaznamenají se do p ehledu identických bod  a následn  jsou využity pro 
transformaci rastr  katastrálních map. 

  Výsledným elaborátem je Protokol o provedení áste né revize údaj  katastru 
nemovitostí. 

 

                 3.3  Identické body 

 
       Identické body slouží k  zp es ující transformaci rastr  katastrálních map a k výpo tu 

sou adnic podrobných bod  z podklad  p vodní zem m ické innosti, které jsou vedeny 
v jiném systému než S-JTSK. Volba identických bod  hraje hlavn  p i transformaci velmi 
d ležitou úlohu. Jejich vhodné rozložení a výb r výrazn  ovlivní kone ný výsledek 
zpracování mapy KMD.  

             Jako identické body se v tšinou volí lomové body na obvodu budovy, jednozna n  
identifikované hranice parcel a p edevším trvale stabilizované p vodní lomové body na 
katastrální hranici. Je velmi d ležité volit body tak, aby jejich využití bylo co 
nejefektivn jší p i p epo tu p vodních ZPMZ z místního systému. P i této práci se 
nej ast ji používá transformace, ortogonální metoda nebo metoda konstruk ních 
om rných, tak aby výsledek byl co nejvíce odpovídající p vodnímu stavu. V p ípad  
geometrického plánu, který je p edm tem této diplomové práce, bylo již p i volb  
identických bod  jasné, že v našem zájmovém území není žádný vhodný bod. Sou asná 
stavba, která na pozemku stojí neodpovídá ani rozm rov  ani pohledov  p vodní stavb  
stojící na stavební parcele .106. Navíc se jedná o území, které se nachází na okraji 
mapového listu a jeho sou ástí není žádný nalezený hrani ní mezník. Tato skute nost 
z ejm  ovlivnila výrazný posun, který je p edm tem našeho geometrického plánu na 
opravu GPU.  

       V katastrálním území Post elm vek bylo zam eno celkem 391 bod . V sou asné dob  
je po et identických bod  výrazn  vyšší, což zp sobily nov  nabité zkušenosti b hem 
postupného zpracování dalších katastr . Zam ení provedl Katastrální ú ad pro Olomoucký 
kraj se sídlem v Olomouci v únoru 2011 a pro uložení výsledk  do dokumentace bylo 
vyhotoveno ZPMZ 241. M ení podrobných bod  bylo realizováno z trvale 
stabilizovaných stanovisek 4001 - 4009 a následných rajón  4010-4040 metodou GNSS 
p ipojením do sít  CZEPOS. Výpo et sou adnic t chto bod  byl proveden pomocí 
transforma ního klí e, jehož ná rt je p ílohou .1 a rozmíst ní základních stanovisek 
p ílohou .2. P ehled zam ených identických bod  (obrázek .9) v našem zájmovém 
území je p ílohou .3. Žádný z t chto bod  však vhledem k nep ehlednosti terénu a 
vzdálenosti nebyl použit p i našem m ení. 
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Obrázek 9 : P ehled identických bod  - vý ez 

 
                 3.4  Tvorba rastru 
 
       Jak již bylo uvedeno d íve, tvorba rastru, respektive jeho p evod ze systému stabilního 

katastru (S-SK, Svatý Št pán) do souvislého zobrazení v S-JTSK se ídí Návodem pro 
p evod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK.  

       Jako první se provede spojení jednotlivých mapových list  katastru nemovitostí (KN) 
do jednoho souvislého zobrazení a kontroluje se návaznost kresby na stycích mapových 
list . Zárove  se eliminuje srážka. Stále se ale pracuje s nezp esn nými mapovými listy, 
které byly z S-SK do S-JTSK transformovány p ibližn  pomocí globálního 
transforma ního klí e. Takto souvislé zobrazení KN se ztotožní se stejn  nezp esn ným 
souvislým zobrazením map pozemkového katastru (PK). 

       Ob  tato souvislá zobrazení se následn  spole ným transforma ním klí em zp esní. Ke 
zp es ující transformaci se zpravidla používá transformace podobnostní s Jungovou 
dotransformací. Jako body transforma ního klí e jsou použity vhodné identické body a 
body hrani ního polygonu, což jsou odsunuté body obvodu katastrálního území v 
nezp esn ném rastru. Do výpo tu transforma ního klí e v katastrálním území 
Post elm vek byly použity i identické body, u kterých byla p ekro ena mezní odchylka, 
protože jejich  poloha byla významná pro kone ný výsledek (p íloha .4) Jak se zm nila 
poloha našeho zájmového území po zp esn ní je vid t na obrázku .10. erven  je 
vyzna en nezp esn ný rastr a mod e rastr po zp es ující transformaci. 
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Obrázek 10 : Souvislé KN zobrazení p ed a po zp esn ní 

 
                3.5  Ur ení sou adnic podrobných bod  
 
 

      Sou adnice lomových bod  hranic parcel se: 
1. p evezmou z registru sou adnic t chto bod  evidovaných v katastru 
2. vypo tou z výsledk  d ív jší zem m ické innosti, kde se body z místního 

systému p etransformují do S-JTSK pomocí identických bod  
3. v p ípad , že identické body nejsou nebo jsou nevhodn  umíst ny a nelze provést 

transformaci do S-JTSK, využijí se v maximáln  možné mí e om rné míry 
4. získají vektorizací rastrového obrazu [2] 

 
      P i vektorizaci rastrového obrazu je d ležité zachovat základní pravidla: 

1. zachovat p ímost, rovnob žnost, pravoúhlost a délky linií mezi lomovými body 
hranic 

2. nevytvá et zbyte né lomové body na hranicích parcel 
3. vyrovnat kresbu na styku mapových list  

 
 
 



Andrea Indrová : Geometrický plán pro opravu GPU 

        N které podrobné body se vedou se dvojími sou adnicemi. Jedná o body, který byly 
již zam eny, jejichž poloha byla ur ena se st ední sou adnicovou chybou mxy = 0.14m, ale 
nebyla odsouhlasena vlastníky dot ených pozemk . Takové body pak mají sou adnici 
polohy s kódem kvality 0 a sou adnici obrazu s kódem kvality 8. 

 
       V našem p ípad  byly podrobné body ur eny práv  vektorizací rastrového podkladu. I 

p es to, že jsem v dokumentaci katastrálního ú adu našla p vodní geometrický plán z roku 
1898 a bylo ho možné využít alespo  pro rekonstrukci obvodu pozemku a jeho tvar z 
om rných m r. 
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                  4.  Vyhotovení geometrického plánu pro opravu GPU 
 
 

                  4.1  Úvod 
 
       Jak jsem již uvedla na za átku své práce, v rámci své soukromé praxe jsem p ijala 

objednávku na vyty ení hranic pozemk  p. .st.106, 477/1 a 477/2 v katastrálním území 
Post elm vek. P vodní majitel se rozhodl tyto pozemky prodat a noví zájemci cht li p ed 
podpisem smlouvy potvrdit, zda stávající oplocení souhlasí s hranicemi parcel vedenými v 
katastru nemovitostí. Ze své dosavadní praxe vím, že je vždy p ed samotným zahájením 
jakýchkoliv prací dobré podívat se na p íslušné zájmové území na internet. Pro tyto ú ely 
využívám internetové stránky www.ikatastr.cz, který nabízí velmi kvalitní ortofoto náhled. 
Již p i prvním pohledu (obrázek .11) bylo jasné, že i když vezmeme v úvahu tradi ní 
posun, kterým je zatížena v tšina ortofoto map, je v této oblasti n co v nepo ádku. Dle 
sd lení majitele by m la sou asná stavba rekrea ní chaty stát na p vodních základech 
p. .st.106, což m že dokázat na podsklepení stavby. 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 11 : Ortofoto náhled ze stránek www.ikatastr.cz 
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                 4.2 Podklady 
 
 
       Prvním krokem, který p edchází zpracování každého geometrického plánu, byla žádost 

na Katastrální ú ad pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt  Šumperk o založení ízení o 
podkladech pro m ení (PM), p id lení ísla ZPMZ a zaslání vým nného formátu vfk. P i 
podání žádosti jsem uvedla íslo zakázky 39/2015. Následn  mi bylo p id leno PM 
533/2015, ZPMZ 288 a elektronickou poštou mi z emailu neodpovidejte@cuzk.cz p išel  
soubor vfk " PM_533_15_87870500010.vfk". Osobní návšt vou na p íslušném 
katastrálním pracovišti jsem si ud lala snímek z mapy (p íloha .5) a v dokumentaci našla 
p vodní geometrický plán z roku 1898 (p íloha .6), kterým se parcely st.106, 477/1 a 
477/2 dostaly do katastru nemovitostí (obrázek .12). Dále jsem si kv li p ipojení m ení 
do S-JTSK vyhledala p vodní geometrické plány v tomto systému v dané lokalit . Jednalo 
se o ZPMZ 168, 255 a 283. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 12 : Vý ez z p vodního geometrického plánu z roku 1898 
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                4.3 P ípravné práce 
 
       Po získání všech podklad , které jsem pot ebovala pro vyhotovení geometrického 

plánu, jsem mohla p istoupit k samotné vlastní práci. Pro svou práci využívám geodetický 
program GEUS v sou asné verzi 18.0., do kterého jsem po založení souboru p edepsaným 
zp sobem naimportovala vým nný formát vfk (obrázek .13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 13 : Import vým nného formátu vfk do programu Geus 

       Zjistila jsem, že všechny lomové body hranic vyty ovaných pozemk  mají kód kvality 
8 se základní st ední sou adnicovou chybou mxy = 1,00m podle bodu 13.9 p ílohy k 
vyhlášce . 357/2013 Sb. a mezní sou adnicovou chybou uxy = 2,00m podle bodu 13.2 
p ílohy k vyhlášce . 357/2013 Sb. (obrázek .14). Další body, které m  zajímaly, byly 
body, které jsem hodlala využít pro p ipojení m ení do S-JTSK. U bod  ZPMZ 168 
(p íloha .7) jsem z d ív jších m ení v d la, že se jedná o p vodní plastové znaky, které 
byly na hranici osazeny v rámci dopln ní SGI o pozemek dosud vedený ve zjednodušené 
evidenci a jsou u nich vedeny dvojí sou adnice. Sou adnice polohy s kódem kvality 0 byly 
ur eny se st ední sou adnicovou chybou mxy = 0,14m a lze je použít pro p ipojení. 
Sou adnici obrazu mají pouze proto, že se jednalo o dopln ní parcel PK a p i digitalizaci 
nebylo možné uznat podpisy na protokolech o vyty ení. U bod  ZPMZ 255 se jedná o 
body p epo tené z p vodní zem m ické innosti ZPMZ 58 (p íloha .9) a ZPMZ 153 
(p íloha .10) v rámci digitalizace (p íloha .8), které leží na hranici parcel dvou vlastník  
a jejich poloha nebyla vlastníky odsouhlasena. Záznam podrobného m ení zm n íslo 283 
(p íloha .11) byl vyhotoven po digitalizaci pro geometrický plán na vyzna ení obvodu 
budovy a body mají kód kvality 3 se st ední sou adnicovou chybou mxy = 0,14m, vhodnou 
pro p ipojení dle §75 odst.2 vyhlášky .357/2013 Sb. Tady musím upozornit na jednu 
skute nost, že již p i pohledu na body tohoto ZPMZ (obrázek .15) vidíme, že mají dvojí 
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sou adnice s p ekro ením mezní sou adnicové odchylky, což potvrzuje moji p vodní 
domn nku o zna ném posunu skute nosti od digitalizovaného obrazu. V tomto p ípad  ale 
nedošlo k oprav  GPU, ale byla využita možnost dle p ílohy k vyhlášce .357/2013 Sb. 
bod 16.26, kdyby "p izp sobením mapy zm n  došlo k hrubému narušení logických 
vztah  okolního polohopisu, nap íklad zm na by zasahovala do komunikace a neúm rn  a 
nelogicky by ji napojením zúžila nebo zam ená stavba by byla v map  umíst na 
nesprávn  vzhledem k hranicím okolních pozemk  a náprava by vyžadovala rozsáhlé 
m ení za ú asti velkého množství vlastník  sousedních parcel (v od vodn ných p ípadech 
lze zm nu p izp sobit map  bez ohledu na hodnotu mezní sou adnicové chyby) "[1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 14 : P ehled lomových bod  s kódem kvality 
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Obrázek 15 : Dvojí sou adnice bod  s p ekro ením mezní sou adnicové odchylky 

 
                  4.4  M ické práce 
 
       Rekognoskací terénu p ed zahájením m ických prací bylo zjišt no, že  zájmové 

pozemky jsou oploceny starým drát ným plotem s betonovými sloupky a stávající 
rekrea ní chata má p vodní podsklepení. P i rozhovoru s majitelem i vlastníky okolních 
pozemk  bylo potvrzeno, že stávající stav takto pamatují od doby, co se v této oblasti 
pohybují a nemají žádných námitek proti stávajícímu oplocení. Pamatují si ješt  p vodní 
stavbu a potvrzují, že její zadní ást opravdu stála na míst  dnešní chatky a jsou znatelné 
ješt  zbytky p vodních základ . 

       Poté bylo p istoupeno k samotnému m ení, které bylo provedeno totální stanicí 
Topcon GTS 303 s uložením nam ených dat do externího za ízení Psion. Pro p ipojení do 
S-JTSK byla do asn  stabilizována t i stanoviska 4001 - 4003, tak aby bylo možné z nich 
zam it všechny pot ebné body jak pro p ipojení, tak všechny lomové body stávajícího 
oplocení a rohy rekrea ní chatky (obrázek .16). Stanovisko 4001 bylo p ipojeno na body 
168-18, 168-22 (p vodní plastové znaky) a body 255-678, 283-1, 283-2 (rohy staveb) a 
rajónem zam eno stanovisko 4002. Vzdálenost na nejvzdálen jší p ipojovací bod byla 
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94.67m, což vzhledem k délce rajónu 58.32m, pln  vyhovuje Návodu na obnovu 
katastrálního operátu a p evod, kapitola 4.3 podrobné m ení. Dle kapitoly 4.3.2.2.2 - 
"délka rajónu m že být nejvýše 1000 m a p itom nejvýše o 1/3 v tší než délka m ické 
p ímky (její delší ásti, je-li výchozí bod rajónu mezilehlý), na kterou je rajón p ipojen 
(orientován) nebo nesmí být v tší, než je délka k nejvzdálen jšímu orienta nímu bodu" [3] 
Ze stanoviska 4002 byl zam en další rajón na stanovisko 4003 s kontrolou orientace na 
bod 283-1. Op t byla dodržen podmínka kapitoly 4.3.2.2.2. uvedena výše a zárove  
vyhovuje podmínka - " nejv tší p ípustná délka volného polygonového po adu (nejvýše t í 
na sebe navazujících rajón ) je 250 m " [3]. Ze stanoviska 4003 byla zam ena zp tná 
orientace na 4002 a tato orientace byla ov ena na podrobný bod .1, ur ený již ze 
stanoviska 4002 dle kapitoly 4.3.2.3.5 - " nelze-li zam it více než jeden orienta ní sm r, 
orientace se ov í na kontroln  zam eném podrobném bodu ur eném z jiného stanoviska 
"[3]. Následn  již bylo provedeno polární metodou zam ení podrobných bod  1-20, 22, 
23, 26-29 a ortogonální metodou body 21, 24 a 31. Všechny podrobné body byly v terénu 
jednozna n  identifikovatelné, jednalo se bu  o sloupek stávajícího plotu nebo roh stavby. 
Tím bylo m ení v terénu ukon eno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 16 : P ehled m ické sít  
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                  4.5  Kancelá ské práce 
 
       Další fází vyhotovení geometrického plánu jsou kancelá ské práce. Nejprve byl 

proveden export nam ených dat z externího za ízení Psion do po íta e. P i exportu byly 
zadány i korekce ze zobrazení a byl vytvo en soubor *.asc.  Poté byl zápisník vypo ten v 
programu Geus 18.0 a výsledné sou adnice podrobných bod  byly naimportovány do 
výkresu mapy KMD. Již p i prvním pohledu bylo jasné, že žádný z lomových bod  
zam ené  hranice nelze ztotožnit z lomovým bodem digitalizované hranice, tak aby byla 
dodržena mezní sou adnicová odchylka pro body kódu kvality 8 - uxy = 2,00m. Ve všech 
p ípadech se jednalo o více jak 6m (obrázek .17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 17 : Zam ení skute ného stavu oplocení a stavby rekrea ní chaty 

       P istoupila jsem tedy k porovnání m ení s výsledky p vodní zem m ické innosti z 
roku 1898, abych mohla posoudit, zda se jedná o p vodní oplocení a provést následnou 
opravu, nebo bylo oplocení od té doby zm n no a platí stav vedený v katastru nemovitostí. 
Bohužel nebylo možné obnovit z om rných a k ížových m r obvod vyty ovaných parcel, 
ale pouze porovnání n kterých z nich. Výsledek je vid t v následující tabulce (tabulka .1). 

 



Andrea Indrová : Geometrický plán pro opravu GPU 

Tabulka .1: porovnání om rných a k ížových m r 
 

Vzhledem k t mto nam eným hodnotám a tvaru pozemku, který pohledov  odpovídá 
zam enému obvodu pozemku v p vodním geometrickém plánu, jsem usoudila, že se 
jedná o stejné geometrické a polohové ur ení. Po konzultaci s pracovníky katastrálního 
ú adu bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava tohoto chybného geometrického a 
polohového ur ení nemovitosti dle § 44 vyhlášky .357/2013 Sb. [1] Jak už jsem uvedla 
výše, vzhledem k tomu, že p vodní zem m ickou innost nelze obnovit, nebude oprava 
provedena dle § 44 vyhlášky . 357/2013 Sb. odst. 2) "Chybné údaje katastru, které 
vznikly z ejmým omylem p i vedení a obnov  katastru, a to geometrické a polohové 
ur ení, íslo parcely, údaj o právu, upozorn ní, druh pozemku, zp sob ochrany 
nemovitosti, zp sob využití nemovitosti, údaj o budov  v etn  údaje o její do asnosti, údaj 
o jednotce, cenový údaj a údaj pro da ové ú ely katastrální ú ad opraví na základ  
p vodního výsledku zem m ické innosti nebo listiny, která byla podkladem pro zápis 
tohoto údaje do katastru, a v p ípad  chyby vzniklé z ejmým omylem p i obnov  
katastrálního operátu i na základ  výsledk  zjiš ování hranic"[1], ale dle § 44 vyhlášky . 
357/2013 Sb. odst. 3) "Chybné geometrické a polohové ur ení, které vzniklo nep esností 
p i podrobném m ení a zobrazení p edm tu m ení v katastrální map , nejde-li o p ípady 
podle odstavce 2, opraví katastrální ú ad na základ  

1. výsledku zem m ických inností, který je využíván pro vyzna ení p íslušného 
p edm tu polohopisu do katastrální mapy, a 

2. písemného prohlášení vlastník  pozemk , že hranice pozemk  nebyla jimi 
m n na, není sporná ani nebyla zpochybn na"[1] 

 
Oprava bude navržena pro celý obvod pozemku dle zam ení skute ného stavu až na 
lomový bod .9, kde stávající oplocení zasahuje do pozemku sousedního vlastníka, ehož 
si jsou oba pln  v domi a o posunutí plotu na p vodní hranici již mluvili. 
 Grafické znázorn ní geometrického plánu jsem provedla v souladu s bodem 17.6 
p ílohy k vyhlášce . 357/2013 Sb. [1]. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
geometrického a polohové ur ení pozemku, vyzna ila jsem nové hranice erven  a  
rušenou kresbu jsem p erušila dv ma krátkými ervenými árkami. Díly parcel se v tomto 
p ípad  nepoužívají a ani nevznikají žádná nová parcelní ísla. Kresbu jsem doplnila ísly 
podrobných bod , p ímo m ených v terénu a body navazujícími, které byly ur eny 

spojnice 
bod  

m ená z gpl odchylka íslo bodu stani ení  
m ená/gpl 

kolmice 

31-28 14,70 14,50 0,20    
21-5 19,99 20,00 0,01    

28-27 5,85 6,10 0,25    
28-26 8,88 8,70 0,18    

28 k 4-5 2,29 2,30 0,01    
26-22 30,44 30,20 0,22    
22-10 23,15 23,90 0,75    
2-20 29,12 29,50 0,38    

    19 16,60/16,30  
15-10 12,56 12,90 0,34    

    24 5,42/5,20 1,27/1,00 
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graficky v map  KMD a nebyla ani provedena jejich stabilizace v terénu. Body mého 
ZPMZ 288 se zna í pouze vlastním íslem, body p evzaté z KMD íslem ZPMZ 256, 
poml kou a vlastním íslem. Nedílnou sou ástí jsou i délky mezi jednotlivými lomovými 
body (obrázek .18). Grafického znázorn ní geometrického plánu se dle bodu 17.12 
p ílohy k vyhlášce . 357/2013 Sb.  orientuje k severu, což jsem dodržela. Ve své praxi 
používám grafické znázorn ní i k umíst ní seznamu sou adnic dle bodu 17.24 p ílohy k 
vyhlášce . 357/2013 Sb.  
 
 

 
Obrázek 18 : Grafické znázorn ní geometrického plánu 

 
      Následovalo vytvo ení Výpo tu vým r parcel (díl ), který jsem zpracovala programem 
Geometr 17.0. (obrázek .19). V p ípad  opravy geometrického a polohového ur ení 
nemovitosti, kde nedochází k vytvo ení žádné nové parcely se jedná  o kontrolní výpo et 
vým r všech dot ených parcel a jejich porovnání s mezní odchylkou dle bodu 14.9 p ílohy 
k vyhlášce . 357/2013 Sb. [1] (tabulka .2). 
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parcelní 
íslo 

kód 
ur ení 

vým ry 

vým ra 
z KN 
(m2) 

kód 
ur ení 

vým ry 

vým ra 
vypo tená (m2) 

rozdíl 
(m2) 

mezní odchylka 
(m2) 

p ekro ení 
mez.odch. 

st.106 0 129 2 130 1 43 § 37 odst.1 c) 
476 0 985 0 950 35 83 vyhovuje 

477/1 0 651 2 936 285 81 § 37 odst.1 d) 
477/2 0 504 0 104 400 40 § 37 odst.1 d) 
488 0 785 0 719 66 76 vyhovuje 
489 0 728 0 636 92 70 § 37 odst.1 d) 

1047 0 5667 0 5839 172 173 vyhovuje 

Tabulka .2: Kontrolní výpo et vým r parcel 

 
      V našem p ípad  došlo u ty  parcel k p ekro ení mezní odchylky a návrhu na zm nu 
vým ry. U parcel .477/1, 477/2 a 489 se navrhuje zm na vým ry podle § 37, odst. 1, písm 
d) " p i oprav  chyb zobrazení hranice parcely v katastrální map  a chyb výpo t  vým r 
parcel" [1] a u parcely st.106 se navrhuje zm na vým ry podle § 37, odst. 1, písm c) " 
výpo tem s vyšším kódem zp sobu ur ení vým ry i p i nezm n ném geometrickém ur ení 
pozemku" [1]. U ostatních parcel nebyla p i kontrolním výpo tu hodnota mezní odchylky 
p ekro ena a vým ry z staly nezm n ny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 19 : Zadání vstupních dat do programu Geus 
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Obrázek 20 : Výpo et vým r parcel (díl ) - vý ez 

      Na podklad  Výpo tu vým r parcel (díl ) (obrázek .20) následovalo vyhotovení 
Výkazu dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí (obrázek .21), který 
rovn ž generuje p ímo program Geometr 17.0. Využily se údaje o stávajících dot ených 
parcelách poskytnutých katastrálním ú adem ve vým nném formátu vfk a návrh zm n 
vým r u kterých došlo k p ekro ení mezní odchylky spolu s odkazem na p íslušný paragraf 
katastrální vyhlášky.  
 

 
 

Obrázek 21 : Výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí 
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      Výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 
nového stavu se v tomto p ípad  týkal pouze parcel, u kterých dochází ke zm n  vým ry. 
Ostatní parcely se v tabulce neuvedly. P idáním popisového pole (obrázek .22) dle bodu 
17.2 p ílohy k vyhlášce . 357/2013 Sb. a grafického znázorn ní byl zkompletován 
samotný geometrický plán. 
 

 
Obrázek 22 : Popisové pole 

 
      Další sou ástí dokumentace ke geometrickému plánu je ZPMZ (obrázek .23).  
 

Obrázek 23 : Záznam podrobného m ení zm n - vý ez 

Jeho náležitosti jsou již popsány v kapitole 2 této diplomové práce. Aby bylo ZPMZ 
kompletní bylo pot eba ješt  zpracovat zápisník (obrázek .24), který jsem získala jako 
p ímý výstup z externího za ízení Psion k totální stanici. 
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Obrázek 24 : P ímý výstup zápisníku z externího za ízení Psion 

      Dále jsem dle bodu 16.10 p ílohy k vyhlášce . 357/2013 Sb. vyhotovila ná rt (obrázek 
.25). Formální záležitosti grafického znázorn ní ná rtu jsou totožné s geometrickým 

plánem. Navíc jsem vyzna ila m ickou sí , doplnila pomocné m ické body 1, 3, 9, 12, 
13, 14 a body, které navrhuji ke zrušení. Dalším krokem bylo vyšrafování budov a p idala 
jsem popisy stabilizací jednotlivých lomových bod  a budov spolu s rozlišením oplocení 
zna kou 2.12 dle bodu 10.3 p ílohy ke katastrální vyhlášce (obrázek . 26).  
 
 

 

 
 
 

Obrázek 25 : Náhled ásti ná rtu - originál 
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Obrázek 26 : Náhled ásti ná rtu - program Geus 

      Protokol o výpo tech jsem vypracovala v souladu s bodem 16.19 p ílohy k vyhlášce 
.357/2013 Sb. Na prvním míst  je uveden seznam sou adnic daných bod  (obrázek .27), 

které jsem použila k jednotlivým výpo t m a seznam rušených bod .  
 
 

 
 

Obrázek 27 : Seznam sou adnic daných bod  - vý ez 
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Následuje výpo et podrobných bod   polární metodou. Podrobné body 21, 24 a 31 byly 
vypo teny ortogonální metodou (obrázek .28). 
 

 
 

Obrázek 28 : Výpo et sou adnic bod  . 21 a 31 ortogonální metodou 

 
      Dalším krokem byl výpo et vým r všech dot ených parcel (obrázek .29) a kontrolní 
om rné. 
 

 
 

Obrázek 29 : Výpo et vým ry parcely p. . 488 

 
      Protokol je ukon en seznamem sou adnic nových bod  (obrázek .30) dle bodu 16.20 
p ílohy ke katastrální vyhlášce [1] , který obsahuje vždy úplné íslo bodu, sou adnice 
obrazu a polohy, kód kvality uvedený u sou adnic platného geometrického a polohového 
ur ení a poznámku o zp sobu stabilizace. Pomocné body mají pouze sou adnici polohy.  
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Obrázek 30 : Seznam sou adnic nových bod  

 
      Další d ležitou sou ástí ZPMZ je návrh zm ny. Pro tento ú el se vyhotovuje vým nný 
formát vfk, který musí obsahovat údaje o nových a rušených parcelách a parcelních 
íslech. Nedílnou sou ástí je seznam sou adnic polohy a obrazu podrobných bod  (obrázek 
.31) na nov  navrhované hranici pozemku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 31 : Seznam sou adnic importovaných bod  do vfk 
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      Nejprve jsem do souboru naimportovala práv  tento seznam sou adnic a zkonstruovala 
nov  navrhované hranice, které se rozlišují na hranice parcel standardní ( erven ) a hranice 
parcel - vnit ní kresba (mod e). Zárove  navrhuji umíst ní dosavadních a nových 
parcelních ísel se zna kou p íslušné kultury, které jsou op t pro p ehlednost v rozdílných 
barvách. Pozemkové parcely se v náhledu zobrazují erven  a parcely stavební mod e, což 
ocení uživatel hlavn  p i zpracovávání rozsáhlejších geometrických plánu. Nedílnou 
sou ástí této operace je i ozna ení hranic parcel, které navrhuji zrušit (obrázek .32).  
 

 
Obrázek 32 : Ozna ení rušených hranic parcel 

      Dalším krokem bylo vypln ní tabulky parcel geometrického plánu (obrázek .33), která 
obsahuje jak parcely dosavadního stavu, tak parcely stavu nového. Program Geus nabízí 
automatické dopln ní parcel dosavadního stavu s vypln ním kolonek pro vým ru, zp sob 
ur ení vým ry, kulturu a kód BPEJ. Parcely nového stavu bu  p evádíme s dosavadního 
stavu nebo p idáváme nové, které op t program Geus nabízí z databáze vfk, zaslané 
katastrálním ú adem. Vým ry nových parcel program Geus op t automaticky vypo ítá z 
výkresu. Bohužel neprovádí jejich vyrovnání. To musí uživatel provést manuáln .  
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Obrázek 33 : Tabulka parcel geometrického plánu v programu Geus 

        
       Program Geus umož uje pro kontrolu datový pohled p i vytvá ení geometrického 

plánu (obrázek .34) a datový pohled po zavedení geometrického plánu (obrázek .36), na 
kterém je možné vid t, jak bude vypadat stav KMD po zapsání geometrického plánu. Na 
záv r jsem provedla kontrolu pro export do vfk, kterou rovn ž nabízí program Geus 
(obrázek .35) a samotný export do formátu vfk, který zastupuje návrh zm ny pro 
katastrální ú ad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Obrázek 34 : Datový pohled p i vytvá ení geometrického plánu 
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Obrázek 35 : Kontrola pro export do formátu vfk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Obrázek 36 : Datový pohled po zavedení geometrického plánu 



Andrea Indrová : Geometrický plán pro opravu GPU 

            4.6 P edání geometrického plánu k potvrzení 
 
       Od 1.1.2014, kdy vešla v platnost nová katastrální vyhláška . 357/2013 Sb., žádá 

potvrzovatel o potvrzení geometrického plánu elektronicky. Bodem 18. p ílohy k této 
vyhlášce [1] jsou pevn  stanoveny názvy jednotlivých soubor , které musí být sou ástí této 
elektronické žádosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
             Název souboru s výsledkem zem m ické innosti je složen z šestimístného kódu 

katastrálního území, zkratky druhu výsledku zem m ické innosti podle bodu 18.4 
p ílohy k vyhlášce . 357/2013 Sb. [1], p timístné íslo ZPMZ a zkratka díl í innosti 
náležitosti nebo p ílohy. Jako odd lova  se používá podtržítko a soubor musí být ve 
formátu pdf. 

  
 Sou ástí žádosti (p íloha .17) o potvrzení mého geometrického plánu byly soubory: 

1. 726184_ZPMZ_00288_popispole.pdf (p íloha .12) 
2. 726184_ZPMZ_00288_nacrt.pdf (p íloha .13) 
3. 726184_ZPMZ_00288_zap.pdf (p íloha .14) 
4. 726184_ZPMZ_00288_prot.pdf (p íloha .15) 
5. 726184_ZPMZ_00288_vymery.pdf (p íloha .16) 
6. 726184_ZPMZ_00288_vfk.vfk  
7. 726184_GP_00288.pdf (p íloha .17) 
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                  5. Písemné prohlášení o shod  na pr b hu hranic pozemk  
 
 

      Nedílnou sou ástí geometrického plánu na opravu geometrického a polohového ur ení 
nemovitosti musí být  dle § 44 vyhlášky . 357/2013 Sb. odst. 3) písemné prohlášení 
vlastník  pozemk , že hranice pozemk  nebyla jimi m n na, není sporná ani nebyla 
zpochybn na [1]. Toto písemné prohlášení má stejnou formu jako souhlasné prohlášení 
(obrázek .37) dle bodu 20. p ílohy k vyhlášce . 357/2013 Sb.  

 
Obrázek 37 : Vzor souhlasného prohlášení 

Musí obsahovat seznam vlastník  všech dot ených pozemk , kterých se návrh na opravu 
GPU dotýká spolu s adresou trvalého pobytu, rodným íslem a seznamem pozemk , které 
jsou v jejich vlastnictví. Následuje tabulka, ve které se uvádí konkrétní ísla lomových 
bod  z geometrického plánu a parcelní ísla pozemk , na jejichž hranicích se konkrétní 
bod nachází (obrázek .38). Uvádí se zde také název katastrálního území.  
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Obrázek 38 : Souhlasné prohlášení - vý ez 

D ležitým textem je samotné prohlášení vlastník , " že hranice nebyli jimi m n ny, nejsou 
sporné a že je jejich v lí, aby byly takto zam eny, evidovány v katastru nemovitostí a 
nadále respektovány "[1]. To ztvrzují svým podpisem, který je dopln n pro kontrolu 
totožnosti íslem ob anského pr kazu (obrázek .39). 

 

 
 

Obrázek 39 : Souhlasné prohlášení - prohlášení vlastník  
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      Za tímto ú elem jsem doporu eným dopisem poslala všem vlastník m dot ených 
pozemk  pozvánku k p edání vyty ení (obrázek .40) na 19.5.2015 v 15 hodin (p íloha 
.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 : Pozvánka k p edání vyty ení - vý ez 

 

V uvedený den jsme se sešli na míst  a všem jsem vysv tlila situaci. Byly p edány 
vlastník m dot ených pozemk  nové lomové body na opravené hranici. Z žádné strany 
nebyly vysloveny námitky a mohlo dojít k podepsání písemného prohlášení (p íloha .19). 
Totožnost všech zú astn ných byla ov ena dle ob anských pr kaz  (obrázek . 41). 

 

Obrázek 41 : Ov ení totožnosti vlastník  
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      Jak jsem již uvedla výše, podobná listina jako Písemné prohlášení vlastník  o shod  na 
pr b hu hranic pozemk  je Souhlasné prohlášení o shod  na pr b hu hranic pozemk . 
Toto Souhlasné prohlášení je nedílnou sou ástí geometrického plánu pro pr b h vlastníky 
up esn né hranice pozemk , který se vyhotovuje v p ípad  vyty ení hranic pozemk  s 
lomovými body s kódem kvality vyšším než 3 a je v lí vlastník  všech dot ených 
pozemk , hranici up esnit a zapsat do katastru nemovitostí lomové podrobné body 
vyty ované hranice s kódem kvality 3, což do budoucna dává t mto bod m st ední 
sou adnicovou chybu mxy = 0,14m. 

       V p ípad  obou t chto listin se jedná o právní dokument, který je nedílnou sou ástí 
zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí obdobn , jako t eba kupní smlouva 
nebo kolauda ní rozhodnutí. Bez této listiny je geometrický plán nezapsatelný. Hodn  
diskutované téma je v tomto p ípad  získání rodného ísla a ísla ob anského pr kazu. 
Neexistuje totiž žádný zákonný prost edek, který by na izoval vlastník m pozemk  ukázat 
ob anský pr kaz ú edn  oprávn nému zem m ickému inženýrovi. Na stránkách eského 
ú adu zem m ické a katastrálního (CUZK) [5] se uvádí i jiná možnost. Souhlasné 
prohlášení mohou u init sami vlastníci na podklad  vyhotoveného geometrického plánu p i 
dodržení náležitostí souhlasného prohlášení, které stanoví katastrální vyhláška s odkazem 
na p edepsaný formulá . Bohužel nevím, co by vlastníci ud lali s poslední v tou na 
souhlasném prohlášení a jak by se ešil podpis a razítko ov ovatele geometrické plánu. 
Ale to už je téma spíše pro diskuzi s pracovníky katastrálních ú ad , v jaké podob  by 
souhlasné prohlášení p ijali jako platnou právní listinu.  
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                  6. Žádost o opravu GPU 
 
 
       Poté co katastrální ú ad provedl potvrzení geometrického plánu pro opravu 

geometrického a polohového ur ení nemovitosti, bylo možné podat samotnou žádost o 
provedení opravy (obrázek .42). Byl použit formulá  vydaný katastrálním ú adem Návrh 
na opravu chyby v katastru nemovitostí (p íloha . 20), ve kterém bylo pot eba vyplnit 
údaje o navrhovateli. Navrhovatelem v tomto p ípad  m že být kterýkoliv vlastník 
pozemku dot eného navrhovanou opravou chyby v katastru nemovitostí.  

 

 
Obrázek 42 : Formulá  pro podání návrhu na opravu - vý ez 

        
       Adresován byl Katastrálnímu ú adu pro  Olomoucký kraj, katastrálnímu pracovišti 

Šumperk se sídlem Americká 2, Šumperk. Navrhovatelem byl vlastník p. .st.106, 477/1, 
477/2 - Ing. Ji í Virág, Dolní Žleb 2150/61, Šternberk. Žádost byla podána 18.6.2015 a její 
nedílnou sou ástí byl geometrický plán íslo 288-39/2015. 

       Po p ijetí žádosti provedl do týdne katastrální ú ad opravu (obrázek .43) zápisem do 
katastru nemovitostí (KN), která se ihned objevila s map  KMD (p íloha . 21). Existují t i 
druhy zápisu do KN a to vklad, záznam a poznámka. V p ípad  opravy chyby v katastru se 
využívá ízení záznamem, které na rozdíl od vkladu nepodléhá žádnému správnímu 
poplatku. Poté byli pracovníkem katastrálního ú adu informováni vlastníci všech 
dot ených pozemk  doporu eným dopisem o provedení opravy a byla jim sd lena lh ta 
pro možné odvolání. 
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Obrázek 43 : Vý ez mapy KMD po provedené oprav  

 
       Mým posledním úkolem v této zakázce bylo vyhotovení následného geometrického 

plánu pro zm nu obvodu budovy (p íloha . 22). Jednalo se o stavbu rekrea ního objektu 
(obrázek .44), na jehož p estavbu z bývalé stavby má vlastník kolauda ní rozhodnutí, 
které bylo pot eba dostat do dokumentace katastru nemovitostí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 44 : Geometrický plán pro zm nu obvodu budovy - vý ez 
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                  7. Záv r 
 
       P edm tem této diplomové práce bylo vypracování geometric

geometrického a polohového ur
takovým p ípad m dochází docela 
digitální podob  v 11 990
13 091. Jedná se o digitální katastrální mapy (DKM), kata
d ívejších p edpis  (KM
kompletn  dokon ena. Katastrální mapy vedené v analogové podob
existují již jen sporadicky. V p
Zárove  v  sou asné dob

 
 

 
 P vodn  byl konec digitalizace stanoven usnesením vlády 

na konec roku 2015. I z tohoto d
asovým tlakem. Jak je vid

p esn jší dílo obnova katastrálního operátu novým mapován
vy ešení pozemk  zjednodušené evidence p
dílo té nejlepší možné kvality. A nám geodet
odv tví našeho oboru nezbývá než doufat, že jednou bude
našeho státu. Do té doby musíme mít na pam
pouze s digitální p epracovanou podobou p
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tem této diplomové práce bylo vypracování geometrického plánu na opravu 
geometrického a polohového ur ení nemovitostí v map  KMD. 

m dochází docela asto. Ke dni 31.12.2015 [6] byla katastrální mapa v 
990 katastrálních územích, což je 91,6 % z jejich celkového po

. Jedná se o digitální katastrální mapy (DKM), katastrální mapy digitalizované podle 
 (KM-D) a práv  KMD. Do konce roku 2017 by m

Katastrální mapy vedené v analogové podob
existují již jen sporadicky. V p sobnosti našeho katastrální pracovišt

asné dob  probíhá p evod KM-D do KMD.  

 byl konec digitalizace stanoven usnesením vlády eské republiky 
na konec roku 2015. I z tohoto d vodu byly veškeré práce na digitalizaci pod velkým 
asovým tlakem. Jak je vid t, utrp la tím  kvalita celkové práce a stále platí za kvalitn

jší dílo obnova katastrálního operátu novým mapováním a když se k tom
 zjednodušené evidence p idají pozemkové úpravy, jedná se bezesporu o 

dílo té nejlepší možné kvality. A nám geodet m, kte í se pohybujeme práv
tví našeho oboru nezbývá než doufat, že jednou bude takto zpracováno cel

našeho státu. Do té doby musíme mít na pam ti, že v p ípad  map KMD stále pracujeme 
epracovanou podobou p vodních map stabilního katastru i s jejich 
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tem této diplomové práce bylo vypracování geometrického plánu na opravu 
 V map , ve které k 

] byla katastrální mapa v 
jejich celkového po tu 

í mapy digitalizované podle 
 KMD. Do konce roku 2017 by m la být digitalizace 

Katastrální mapy vedené v analogové podob  na plastové fólii dnes 
lní pracovišt  jich zbývá asi 11. 

eské republiky . 871/2007 [7] 
vodu byly veškeré práce na digitalizaci pod velkým 

kvalita celkové práce a stále platí za kvalitn jší a 
ím a když se k tomu ješt  pro 

idají pozemkové úpravy, jedná se bezesporu o 
í se pohybujeme práv  v tomto 

 takto zpracováno celé území 
 map KMD stále pracujeme 

vodních map stabilního katastru i s jejich 
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p evzatou p esností. V praxi bohužel stále narážím na p ípady, kdy v terénu s klidným 
sv domím vyty í hranice parcel ze sou adnic mapy KMD a v bec je nep ekvapí fakt, že 
hranice prochází t eba komunikací. Hodnota mezní sou adnicové odchylky a nutnost 
transformace na identické body jim nic ne íká. 
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