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Summary

The aim of this thesis is surveying of Litultovice municipality part, which is situated

in Litultovice cadastral territory in Opava region for completion of land modifications

purposes. The thesis includes the execution of survey sketch and the account of detailed

measurement of changes, which have been processed according to the notice number

26/2007 Code.

Keywords: GPS,  land adaptation, survey sketch

Anotace

Cílem této diplomové práce je zaměření části obce Litultovice nacházející se

v katastrálním území Litultovice v okrese Opava pro účely provedení pozemkových úprav.

Součástí práce bylo vyhotovení geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn,

které byly zpracovány podle vyhlášky č. 26/2007 Sb..

Klí čová slova: GPS, pozemkové úpravy, geometrický plán
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SEZNAM ZKRATEK

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka

Bpv - Balt po vyrovnání

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální

DATAZ - internetová aplikace databáze bodových polí

DKM - digitální katastrální mapa

ETRS89 - Evropský terestrický referenční systém

GP - geometrický plán

GPS - globální polohový systém

JTSK - jednotná trigonometrická síť katastrální

k.ú. - katastrální území

KM-D - katastrální mapa digitalizovaná

KN - katastr nemovitostí

OPÚ - okresní pozemkový úřad

PÚ - pozemkové úpravy

SGI - soubor geodetických informací

SPI - soubor popisných informací

THÚP - technicko-hospodářské úpravy pozemků

VFK - výměnný formát katastru nemovitostí

VKM - výměnný formát katastrální mapy

VRS - virtuální referenční stanice

ZPMZ - záznam podrobného měření změn

RTK - Real Time Kinematics
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1. ÚVOD

Krajina v České republice prošla působením a vlivem člověka složitým vývojem,

na kterém se podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy. V důsledku

velkoplošného obdělávání půdy pak došlo k zániku polních cest, přirozených liniových

prvků a dalších přírodních a krajinotvorných elementů. Došlo k narušení ekologické

stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí a narušení

krajinného rázu. Díky tomu se znemožnil přístup soukromým zemědělcům na jejich

pozemky a přetrvávající roztříštěnost parcel komplikoval realizaci půdoochranných,

krajinotvorných i ekologických opatření. Řada vlastníků se tak nemůže ujmout

vlastnických práv a řádně pozemky užívat. Existují rozdíly mezi vlastnickou evidencí a

skutečným užíváním půdy. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy

dle [6].

Předložená diplomová práce je zaměřena na měření a vyhotovení geometrického

plánu  a záznamu podrobného měření změn při pozemkových úpravách v obci Litultovice.

Obec Litultovice se nachází v Moravskoslezském kraji 12 km jihozápadně od Opavy na

silnici I/46, směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 762 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice

mezi menší obce západního Opavska. Letecký snímek Litultovic je zobrazen na obrázku

č.1. Litultovice jsou samostatnou obcí se stavebním úřadem a matrikou dle [7].

V k.ú. Litultovice je povinnost provádět měřické práce v souřadnicovém systému

JTSK a výškovém systému Bpv.

V diplomové práci byly využity informace a poznatky, které byly získány díky

absolvováním praxe v geodetické firmě Geprojekt s.r.o. sídlící v městě Šumperk. Firma

Geprojekt s.r.o. zapůjčila všechny potřebné přístroje a technické vybavení pro vyhotovení

geometrického plánu.
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Obr. č. 1 : Letecký snímek měřené lokality
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2. CHARAKTERISTIKA POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Pozemkové úpravy jsou od počátku realizace v roce 1991 chápány jako nástroj

vytváření podmínek pro uspořádání vlastnických vztahů k lesním a zemědělským

pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení

v rámci těchto úprav znamená nové rybníky, polní cesty, zeleň v krajině a omezení eroze

dle [6].

2.1 Historický vývoj pozemkových úprav

Období feudalismu

Počátek PÚ u nás můžeme pozorovat už při osidlování a kolonizaci od

počátku vzniku našeho státu. Až do 12.století probíhala u nás tzv. vnitřní kolonizace, která

probíhala na úkor vnitrozemských lesů a pastvin dle [11].

Období kapitalismu

Základní změny v pozemkových poměrech přinesl rok 1848 , kdy byl vydán patent

o zrušení poddanství. Docházelo k dělení pozemků, podíl na tomto dělení pozemků měla

výstavba technických děl, zvláště železnice, silnic, regulace toků apod.

Neupravenost pozemkové držby je charakterizována těmito znaky:

• rozptýlenost a rozdrobenost pozemků,

• nevhodný tvar pozemků,

• nepřístupnost pozemků,

• nepravidelné tvary katastrálních hranic dle [11].

Scelování půdy (komasace)

V roce 1866 byl vydán říšský arondační zákon, který umožňoval dobrovolné směny

pozemků. Parlament ve Vídni v roce 1883 vydal říšský rámcový zákon o scelování

hospodářských pozemků. Uvádí účel a zásady komasací, organizaci scelovacích úřadů,

scelovací řízení a způsob hrazení nákladů.
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Provádění PÚ zahrnovalo 4 základní činnosti:

• scelování hospodářských pozemků,

• scelování lesů,

• dělení společných pozemků a úprava vlastnických a  uživatelských práv,

• oproštění lesů od cizích enkláv a arondace lesních hranic.

Vlastní scelovací práce tvořily:

• určení a zaměření scelovacího obvodu,

• odhad pozemků – bonitace,

• projekt společných zařízení,

• nové rozdělení náhradních pozemků dle [11].

Pozemkové úpravy v letech 1945 – 1950

Po druhé světové válce byl přijat zákon o nové pozemkové reformě a potom byl

schválen další zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (zákon

scelovací), který obsahoval jednotné právní normy pro celou republiku.

Vlastní provádění technicko-hospodářských úprav pozemků (THÚP) bylo rozděleno

na tři etapy:

1. předběžné řízení

2. hlavní řízení

3. závěrečné řízení

Velký důraz kladl nový scelovací zákon při řešení nároků na náhradní pozemky.

Měla být zachována kvalita, výměra a vzdálenost nových pozemků ve srovnání s pozemky

původními dle [11].

Pozemkové úpravy v období socializace vesnice

V období socializace zemědělství prodělávaly PÚ 3 hlavní etapy vývoje v souladu

s postupem socializace výrobních vztahů v zemědělství.

První etapa  spadá do období let 1950-1960, HTÚP  byla dokončena socializace vesnice.
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Druhá etapa probíhala v letech 1960 – 1972, v této etapě jsou družstva organizačně a

hospodářsky stabilizována. Dochází k prvnímu slučování malých družstev ve větší celky

s výměrou nad 1000 ha.

Třetí etapa začíná po roce 1974 a počítalo se, že bude dokončena v první polovině 90.let.

Byly zpracovány projekty souhrnných PÚ, které měly řešit nejen organizaci půdního fondu

a ekonomiku provozu těchto podniků, ale i ochranu a tvorbu krajinného prostředí. Většinou

však převládlo hledisko maximální využitelnosti mechanizace a snaha respektovat

ekonomické ukazatele dle [11].

2.2 Pozemkové úpravy – předmět, obvod a jejich formy

Pozemkovými  úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají

pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi  přístupnost a využití  pozemků a

vyrovnání  jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření

vlastníků  půdy. V  těchto souvislostech se  k nim uspořádávají vlastnická práva  a s nimi

související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické

stability  krajiny. Výsledky  PÚ  slouží pro obnovu katastrálního  operátu   a  jako  závazný

podklad  pro  územní plánování dle [11].

Předmět a obvod pozemkových úprav

Předmětem PÚ jsou všechny pozemky v obvodu PÚ  bez  ohledu na  dosavadní

způsob  užívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim dle [11].

Se souhlasem vlastníka a příslušného správního orgánu lze řešit v PÚ tyto výjimky:

• pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů na základě stanoveného

dobývacího prostoru,

• pozemky určené pro obranu státu,

• pozemky zastavěné stavbou státu,

• pozemky vodních toků,

• pozemky chráněné podle zákona o státní památkové péči.
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Se souhlasem vlastníka lze řešit v PÚ tyto pozemky:

• pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu,

• pozemek funkčně související s touto stavbou včetně přístupové cesty,

• oplocené pozemky, zejména zahrady,

• pozemky v současně zastavěném území obce,

• pozemky v zastavitelném území obce,

• pozemky, na nichž se nacházejí hřbitovy.

Obvod PÚ je území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo

více celky v jednom katastrálním území.

Bude-li to pro obnovu katastrálního operátu potřeba, lze do obvodu PÚ zahrnout i

pozemky, které nevyžadují řešení v komplexních PÚ, ale je u nich třeba obnovit soubor

geodetických informací.

Je-li to k dosažení cílů PÚ vhodné, lze do obvodu PÚ zahrnout i pozemky

v navazující části sousedícího katastrálního území dle [11].

Formy pozemkových úprav

PÚ se provádějí  zpravidla  formou komplexních PÚ. Pokud je nutné  vyřešit  pouze

některé hospodářské potřeby (například zpřístupnění pozemků, urychlené scelení pozemků)

nebo ekologické potřeby v krajině (například lokální  protierozní nebo  protipovodňové

opatření)  nebo když  se PÚ mají  týkat  jen  části  katastrálního území, provádějí  se

formou  jednoduchých  PÚ.  V tomto případě může pozemkový úřad  upravit náležitosti

návrhu a provádění PÚ odlišně,  než stanoví  zvláštní právní  předpis.

Jednoduchými PÚ lze provést i upřesnění nebo rekonstrukci přídělů půdy přidělené ve

smyslu dekretů prezidenta republiky dle [11].
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2.3 Přípravné práce při provádění pozemkových úprav

Přípravné práce zajišťuje svými pracovníky okresní pozemkový úřad (OPÚ). OPÚ

v této etapě provede výběr katastrálního území pro zahájení PÚ; stanoví cíle a hlavní

zásady PÚ, posoudí potřebu aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek dle

[11].

Výběr katastrálního území se provádí na základě žádosti vlastníků nadpoloviční

výměry zemědělské půdy, naléhavosti a účelnosti PÚ (lokální rajonizace území, citlivost

krajiny ke škodám na životním prostředí) nebo na základě zpracování harmonogramu

pořadí naléhavosti řešení PÚ dle [11].

2.3.1 Náležitosti návrhu pozemkových úprav 

Návrh pozemkových úprav zpracovává pozemkový úřad. Rozhodnutí o schválení

návrhu pozemkový úřad oznamuje veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům.

Návrh se všemi náležitostmi se ukládá u pozemkového úřadu a u příslušného obecního

úřadu, kde lze do návrhu nahlédnout.

Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci (schválený návrh) předá

pozemkový úřad katastrálnímu úřadu k vyznačení do KN dle [11].

1. Průvodní list pozemkových úprav obsahuje :

• název pozemkového úřadu,

• název (formu) pozemkových úprav,

• kraj,

• obec,

• katastrální území,

• převažující důvody pozemkových úprav,

• základní cíle pozemkových úprav,

• výměru řešeného území,

• počet listů vlastnictví při zahájení pozemkových úprav a ve schváleném návrhu,
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• počet parcel při zahájení pozemkových úprav a ve schváleném návrhu,

• jméno (název) zpracovatele přípravných prací, geodetických prací spojených

s návrhem, plánu společných zařízení, návrhu pozemkových úprav,

• zahájení přípravných prací (oznámení o zahájení pozemkových úprav, zaměření

skutečného stavu, vyložení nároků vlastníků, odsouhlasení plánu společných

zařízení, vystavení návrhu pozemkových úprav, závěrečného jednání, kontrolních

dnů)

• náklady (v tis.Kč) na přípravné práce, zaměření skutečného stavu včetně doplnění

podrobného polohového bodového pole, zpracování návrhu pozemkových úprav,

• předpokládané návrhy (v tis.Kč) na pořízení digitální katastrální mapy (popřípadě

geometrických plánů), vytyčení a označení pozemků, realizaci celkem, z toho

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, protierozní opatření,  vodohospodářská

opatření,  opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, jiná opatření.

2. Souhrnná zpráva

3. Dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách obsahuje :

• souhrn podkladů pro návrh pozemkových úprav: podklady katastru nemovitostí,

dostupné projektové dokumentace zpracované v zájmovém území, právní předpisy

a metodické návody, podklady k ochraně vody,

• podmínky uložené katastrálním úřadem,

• dohodu s katastrálním úřadem o zpracování podkladů pro obnovu SGI pro pozemky

pouze zaměřené a v obvodu pozemkových úprav neřešené (nesměňované),

• podmínky uložené správními úřady k ochraně zájmů podle zvláštních právních

předpisů, včetně podkladů pro stanovení obvodu pozemkových úprav,

• stanoviska podniků a fyzických a právnických osob (zemědělská vodohospodářská

správa, správce povodí, správce inženýrských sítí …),

4. Rozbor současného stavu obsahuje :

• charakteristiku přírodních podmínek,

• popis území,

• hospodářské využití území, vliv na životní prostředí,
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• vyhodnocení výsledku podrobných terénních výzkumů, zaměřených zejména na:

dopravní systém, ochranu půdy, poměry v oblasti vod, krajinu a přírodu

vyhodnocení shromážděných podkladů.

5. Dokumentace k určení obvodu pozemkových úprav obsahuje :

• doplnění podrobného polohového bodového pole dle projednání s katastrálním

úřadem,

• výsledky zjišťování hranic,

• podrobné zaměření polohopisu, popřípadě i výškopisu,

• výpočet výměry obvodu PÚ ze souřadnic, výpočet výměry podle KN a výpočet

opravného koeficientu,

• přehled pozemků podle parcelních čísel v obvodu PÚ, z toho pozemků řešených

(směňovaných) a neřešených, u kterých bude provedena obnova SGI,

• dokumentaci ke změně hranic katastrálního území, pokud k ní dochází.

6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků obsahuje :

• abecední rejstřík vlastníků pozemků,

• seznam čísel listů vlastnictví,

• výpisy z listu vlastnictví,

• přehled pozemků s věcným břemenem, zástavním právem, popřípadě předkupním

právem, pokud jsou takové věcné závazky,

• seznam pozemků s chráněnými zájmy podle zvláštních předpisů evidovaných

v obvodu PÚ, které vymezí příslušné správní úřady na základě vyrozumění o

zahájení pozemkových úprav,

• soupis (bilanci) nároků vlastníků pozemků,

• doklady o jednání s vlastníky pozemků týkajících se řešení pozemků vykupovaných

nebo řešení spoluvlastnictví,

• potvrzení obecního úřadu o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků včetně

dokladů o jeho doručení známým vlastníkům a doklady o projednání námitek

vlastníků k tomuto soupisu.
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7. Plán společných zařízení obsahuje :

• technickou zprávu: úvodní, opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní

opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření,

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, navrhovaná společná zařízení se

doplňují podle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným rozsahem technického řešení

za účelem určení potřebné výměry půdy pro dané opatření,

• přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení (v ha)

• soupis změn druhů pozemků,

• doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studii posouzení širších

územních vazeb a specifických podmínek, pokud bylo pozemkovým úřadem

zadáno její vypracování,

• grafické přílohy (přehledná mapa 1:10000, mapa průzkumu s výškopisným

obsahem 1:2000 nebo 1:5000, mapa erozního ohrožení 1:5000 – 1:10000 (současný

a navržený stav); měřítko a počet mapových listů se volí podle velikosti a hustoty

zakreslovaných prvků),

• doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním

úřadům.

8. Návrh nového uspořádání pozemků obsahuje :

• soupis (bilanci) pozemků vlastníků podle návrhu nového uspořádání a jejich

porovnání s nárokem s ohledem na přiměřenost a vyjádření vlastníka k návrhu,

• seznam pozemků s chráněnými zájmy podle zvláštních předpisů evidovaných

v obvodu PÚ, vymezené příslušnými správními úřady,

• přehled pozemků s věcnými břemeny, zástavním právem, popřípadě předkupním

právem, pokud takové pozemky v obvodu PÚ jsou,

• doklady o projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníky,

• potvrzení o oznámení, kde a kdy byl návrh vystaven, doklady o jeho doručení

známým účastníkům a doklady o projednání námitek a připomínek k návrhu.

9. Ostatní grafické přílohy obsahují :

• přehlednou mapu 1:10000 nebo 1:25000,
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• mapu dřívější pozemkové evidence a mapu katastrální doplněnou o stav

zjednodušené evidence pozemků a soutisk mapy katastrální a dřívější pozemkové

evidence s provedenou transformací na zaměřený stav,

• mapu BPEJ,

• mapu návrhu nového uspořádání pozemků s potvrzením obecního úřadu o jejím

vystavení,

10. Dokladová část obsahuje: doklad o zahájení řízení, zápis z úvodního jednání, zápis ze

závěrečného jednání, doklady o doručování, popřípadě další doklady dle [11].

2.3.2 Provádění pozemkových úprav

Vlastníci pozemků řešených v pozemkových úpravách si zvolí po dobu provádění

pozemkových úprav sbor zástupců, který zastupuje vlastníky a volí se na úvodním jednání.

Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad po projednání se sborem zástupců

a za jeho průběžné spolupráce stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se

zřetelem na finanční zajištění postup realizace společných zařízení a dalších opatření

vyplývajících ze schváleného návrhu.

Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a

označeno v terénu podle potřeby vlastníků nejdříve po nabytí právní moci. Lomové body

pozemků, které jsou označeny trvalou stabilizací nelze trvale hradit z prostředků státu.

Pokud se vlastníci nedohodnou jinak, začnou hospodařit na nových pozemcích po sklizni

úrody, zpravidla k 1.10. běžného roku.

Pro změnu druhu pozemku, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování

půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu PÚ se upouští od

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.

Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž

obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného ze schváleného návrhu. (majitelem

společného zařízení se může stát i jiná osoba než obec, vlastnictví může získat bezúplatně,

ale pouze v případě, že společné zařízení má sloužit veřejnému zájmu) dle [11].
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3. ZÁKLADY PRO TVORBU GEOMETRICKÉHO PLÁNU

Geometrickým plánem se vyjadřují změny v uspořádání pozemků v terénu. Jeho

úkolem je lokalizovat polohu jednotlivých nemovitostí na zemském povrchu. Je

jednoznačným technickým podkladem pro zobrazení hranic nově vytvářených pozemků a

průmětu vnějšího obvodu budov na terénu do katastrální mapy.

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí právních listin, podle kterých má být

proveden   zápis  do  katastru  nemovitostí  v  případech,  kdy  je  předmět  zápisu nutno

zobrazit v katastrální mapě, tj. v případech, kdy se do katastru nemovitostí zapisují nové

budovy a reálně oddělované části pozemků dle [10].

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

• změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,

• rozdělení pozemku,

• změnu hranice pozemku,

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

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

využity pro obnovu katastrálního operátu,

• doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným

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

• opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,

• upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,

• průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,

• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku dle [10].

3.1 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu
Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru geodetických

informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI), mapa bývalého pozemkového

katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu s příslušnými písemnými údaji z
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veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí se použijí jako podklady k

vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v souboru

geodetických informací a souboru popisných informací katastru nebo pokud mají vyšší

grafickou přesnost než platná katastrální mapa.

Dalšími podklady jsou záznamy podrobného měření změn, údaje o bodech základního

polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového

bodového pole a údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického

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

[10].

 

Činnosti katastrálního úřadu při vyhotovování geometrického plánu:

Katastrální úřad k vyhotovení geometrického plánu přidělí číslo záznamu podrobného

měření změn, podle potřeby parcelní čísla nových parcel a čísla bodů podrobného

polohového bodového pole, pokud budou takové body zřizovány a také poskytne

bezúplatně podklady ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze

jinak, ve formě reprografických kopií.

3.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu a ZPMZ

Obsah a náležitosti geometrického plánu:

• popisové pole,

• grafické znázornění,

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí,

• seznam souřadnic,

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

nového stavu dle [10].
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Obsah a náležitosti záznamu podrobného měření změn:

• popisové pole,

• náčrt,

• zápisník,

• protokol o výpočtech,

• záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů),

• návrh zobrazení změny,

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

hranic; zpravidla pod popisovým polem dle [10].

ZPMZ pro vytyčení hranice pozemku, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části

pozemku a pro vymezení chráněného území nebo jeho ochranného pásma obsahuje

popisové pole, náčrt, zápisník, protokol o výpočtech a návrh zobrazení změny. Záznam

podrobného měření změn pro upřesněný přídělový plán obsahuje pouze popisové pole,

náčrt, protokol o výpočtech, záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), návrh

zobrazení změny, údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo

změněných hranic.

Přílohou záznamu podrobného měření změn podle povahy změny je:

• dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole a oznámení o

změnách a zjištěných závadách v geodetických údajích o bodu podrobného polohového

bodového pole,

• písemný podnět na opravu chybných údajů katastru obsahující důvody, pro které

vyhotovitel považuje obsah katastru za chybný, popřípadě údaje, podle kterých může

být chyba opravena,

• kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v takovém rozsahu,

který je potřebný pro vyznačení dalšího prvku polohopisu nebo jeho změny a

srovnávací sestavení čísel bodů v záznamu podrobného měření změn a v geodetické

části dokumentace skutečného provedení stavby,
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• kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku,

• technická zpráva obsahující údaje o použitých podkladech o dosažených odchylkách na

bodech použitých pro zobrazení přídělu v katastrální mapě dle [10].
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4. POSTUP PRACÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÉHO

PLÁNU PŘI  POZEMKOVÝCH  ÚPRAVÁCH

Postup prací při zpracování geometrického plánu při pozemkových úpravách probíhal

podle předem určených zásad pro vypracování.

Jsou to tyto zásady:

1. Získání podkladů na katastrálním úřadě : aktuální data zpracované lokality ve formě

VFK.

2. Přípravné práce: vytvoření seznamu souřadnic lomových bodů obvodu pozemku

jednotlivých vlastníků.

3. Vytyčení hranic pozemků podle připraveného seznamu souřadnic lomových bodů a

provedení  jejich kontrolního zaměření.

4. Zhotovení písemných pozvánek vlastníkům pozemků k účasti na projednání

vytyčených hranic.

5. Seznámení vlastníků s průběhem vytyčených hranic pochůzkou v terénu a získání

podpisů  vlastníků pozemků s vyjádřením souhlasu/nesouhlasu s tím, že vytyčené

lomové body leží na hranici jejich pozemků.

6. Zpracování dokumentace o vytyčení hranic pozemku dle vyhlášky č. 26/2007 Sb.

4.1 Získání podkladů na katastrálním úřadě

Pozemkový úřad v Opavě podal žádost na vytvoření podkladu pro komplexní

pozemkové úpravy – Geometrického plánu pro určení hranic pozemku v obci Litultovice

oprávněnému zeměměřiči Ing. Vladimíru Rybářovi, který umožnil vznik této diplomové

práce.

Pro zpracování geometrického plánu při komplexních pozemkových úpravách bylo

nutné získat podklady na katastrálním pracovišti v Opavě. Z tohoto důvodu bylo navštíveno

katastrální pracoviště Opava, kde bylo zažádáno o poskytnutí údajů SPI a SGI. Katastrální

pracoviště v Opavě vyhovělo žádosti a poskytlo aktuální data zpracované lokality ve formě

VFK. VFK je výměnný  formát  katastru  nemovitostí, který obsahuje jak data SPI tak SGI.
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Katastr nemovitostí nejčastěji zpracovává data v tomto formátu a je možné využít dva VFK

soubory, z toho jeden obsahující BPEJ. VFK soubory se používají zejména pro

geometrické plány vytvářené v oblastech výskytu DKM a nebo jiného typu geometrických

plánů. Pro oblast s KM-D může být použit starý výměnný formát VKM dle [1]. Dále bylo

katastrálním pracovištěm v  Opavě přiděleno číslo ZPMZ – 401.

S katastrálním pracovištěm v Opavě bylo dohodnuto, že se nebude provádět

výpočet výměr a nebudou se zaměřovat ani označovat pro účely zaměření dočasným

způsobem kontrolní body. Kontrolní body jsou sousední lomové body, mezi nimiž se

průběh hranice mění, s výjimkou případu, kdy dosavadní hranice mezi bodem změny a

sousedním lomovým bodem zaniká a případu, kdy se jedná o hranici mezi pozemky

jednoho vlastníka.Vytyčení navazujících kontrolních bodů pro účely měření lze provést bez

účasti vlastníků dotčených pozemků, není potřebné je dokumentovat v protokolu a není jím

dotčeno ani dosavadní geometrické a polohové určení nemovitostí dle [10].

4.2 Přípravné práce

V přípravných prácích byl vytvořen seznam souřadnic lomových bodů obvodu

pozemku jednotlivých vlastníků a lokální transformační klíč pro metodu měření GPS-RTK.

4.2.1 Vytvoření seznamu souřadnic lomových bodů obvodu pozemku

jednotlivých vlastníků

Na základě získaných podkladů ve formě VFK od katastrálního pracoviště v Opavě

byly vytvořeny pomocné náčrty, které sloužily pro geodetické práce v terénu, nalezneme je

v příloze č.8. Tyto náčrty byly vyhotoveny v programu Geus 14.0, byly v nich zvýrazněny

hranice parcel zájmové oblasti, čísla lomových hranic parcel a kontrolní oměrné míry. Ze

zájmové oblasti byly vyexportovány do textového souboru souřadnice bodů na hranicích

parcel, které se vytyčovaly  v terénu.

K vytyčení bodů na hranicích parcel byly použity datové kontroléry TOPCON FC –

1000   a   TOPCON FC – 200. Tyto   přístroje  neumí   pracovat   s   klasickým  seznamem
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souřadnic v pořadí Y a X, proto byl použit program Geoman k upravení souřadnic do

specifického tvaru, se kterým pracují datové kontroléry FC – 1000 a FC – 200. Souřadnice

X byly převedeny na první místo, souřadnice Y na druhé a kladné hodnoty souřadnic byly

převedeny do záporných hodnot. Program TopconLink sloužil k exportu takto upravených

souřadnic bodů z počítače do datových kontrolérů FC-1000 a FC-200.

4.2.2 Vyhotovení transformačního klíče

Pro měření a vytyčování bodů na hranicích parcel byla zvolena polární metoda a

technologie GPS (Global Position System). U technologie GPS byla využita síť

permanentních stanic CZEPOS a jedna z jejích služeb RTK ve formě VRS (virtuálních

referenčních stanic). Při této metodě měření dostává uživatel korekce vygenerované z tzv.

pseudo-referenční stanice. Jedná se o virtuální stanici, která je umístěna cca 5 km od

stanoviska směrem k nejbližší referenční stanici dle [3]. Na obrázku č.2 je znázorněno

schéma RTK ve formě VRS.

Obr. č. 2: Schéma RTK ve formě VRS (virtuálních referenčních stanic) dle [12]

Cituji dle [2]: „CZEPOS je síť permanentních stanic GPS umožňující uživatelům

přesné určení pozice na území České republiky.“  CZEPOS obsahuje 26 permanentních
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stanic rovnoměrně rozmístěných na celém území České republiky ve vzdálenostech cca 60

km. Každá ze stanic CZEPOS provádí nepřetržitě 24 hodin denně observace GPS, které

pravidelně každou vteřinu registruje. Registrovaná data jsou průběžně  zpracována v

řídícím centru CZEPOS a jsou dále poskytována uživatelům. CZEPOS spravuje a

provozuje Zeměměřický úřad.

Stanice základní sítě jsou umístěny na budovách katastrálních úřadů resp.

katastrálních pracovišť. Hardware stanice se skládají z jednotných typů přijímačů GRX

1200 Pro a antén AT504 Choke Ring od výrobce Leica - značky Topcon a příslušenství dle

[2]. Pro měření byl požit dvou-frekvenční typ přijímače GPS signálů.

Technologie GPS vyžaduje, aby výsledky výpočtů byly transformovány

z geocentrického systému ETRS89 do národního souřadnicového systému JTSK.

Z toho důvodu byl vytvořen a zaveden lokální transformační klíč, pro převedení

získaných souřadnic v zaměřovaném území Litultovice do S-JTSK. Transformační klíč byl

vyhotoven podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. - Technické požadavky na zaměření a výpočty

bodů určovaných technologií GPS.

Ke tvorbě transformačního klíče bylo nutné použít minimálně 3 bodů, u kterých

byla předem známá přesná poloha v obou souřadnicových systémech (JTSK a ETRS89).

Body byly zvoleny tak, že vzdálenost sousedních připojovacích bodů nepřesáhla 8 km, tyto

body musely vytvořit nejméně jeden trojúhelník, kde žádný vnitřní úhel nebyl menší než

20°. Určované body, které ležely vně obrazce tvořeného takovými trojúhelníky, nebyly

vzdáleny od nejbližší strany trojúhelníka víc než o 1/10 délky strany. Tato konfigurace

připojovacích bodů byla pokládána za vyhovující dle [5].
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Obr. č. 3: Schéma rozložení zájmové oblasti s vyznačením všech daných bodů použitých
pro transformaci do S-JTSK

Pro vyhledání vhodných bodů byla použita databáze trigonometrických a

zhušťovacích bodů z ČÚZK. K vyhledání byla použita internetová aplikace databáze

bodových polí (DATAZ).

Pro transformační klíč byly použity body trigonometrické: 2604-57, 2605-8, 2605-

17, 2610-6, 2610-26, které měly v geodetických údajích uvedeny souřadnice určené v obou

systémech, jejich rozložení je zobrazeno na obrázku č.3 a jejich geodetické údaje jsou

v příloze č.1. Byly vytvořeny seznamy souřadnic těchto bodů jednak v S-JTSK i

v ETRS89, které byly importovány pomocí programu TopconLink do datového kontroléru

FC – 200, ve kterém byl vytvořen lokální transformační klíč pomocí programu TopSurv.

V tomto programu byl nejdříve vytvořen nový projekt, byl vybrán příkaz localization a

potom byly postupně zadány vybrané trigonometrické body v systémech JTSK a ETRS89.
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Vytvořený lokální transformační klíč byl uložen formou exportu do lokalizačního souboru

GC3.

Tabulka č. 1: Seznam daných bodů se souřadnicemi v S-JTSK a ETRS89 použitých pro

transformaci do S-JTSK

S - JTSK ETRS89
číslo
bodu Y [m] X [m] Z [m] B [ ° ] L [ ° ] Helips. [m]

2610-6 1091271.140 512669.800 415.860 49.533806560 17.411332660 459.370

2610-26 1096339.780 514588.700 542.410 49.504892920 17.400136650 586.040

2605-8 1091716.010 504794.680 310.010 49.534732280 17.474825900 353.270

2605-17 1094406.750 509905.670 534.760 49.520534000 17.434578510 578.240

2604-57 1089489.020 509175.230 364.860 49.544601220 17.435937800 408.220

Tabulka č. 2: Vytvořený lokální transformační klíč s jeho souřadnicovými opravami

ETRS89 bod S-JTSK bod Míra ztotožnění
Odchylka

X (m)
Odchylka

Y (m)

Výšková
odchylka

(m)
W000926040570 K000926040570 Horizontal and Vertical 0,007 0,025 0,006

W000926050080 K000926050080 Horizontal and Vertical 0,000 0,000 0,005

W000926050170 K000926050170 Horizontal and Vertical 0,003 -0,025 -0,015

W000926100060 K000926100060 Horizontal and Vertical -0,006 -0,016 -0,008

W000926100260 K000926100260 Horizontal and Vertical -0,003 0,017 0,011

4.2.3 Použité přístroje a pomůcky pro měření

a) pro metodu RTK:

Použité přístroje:

- datový kontrolér TOPCON FC-1000 jeho fotografie je na obr. č.5 a technické parametry

najdeme v příloze č.3,
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- datový kontrolér TOPCON FC-200 jeho fotografie je na obr. č.4 a technické parametry

najdeme v příloze č.3,

- přijímač GPS  HiPer jeho fotografie je na obr. č.6, technické parametry najdeme v příloze

č.3 a jeho základní parametry jsou:

Přesnost RTK (OTF): Hor.10 mm+1.5 ppm pro L1+L2, 15 mm+2 ppm pro L1

                              Ver. 15 mm+1.5 ppm pro L1+L2, 20mm+2 ppm pro L1

- jako GPRS modem sloužil mobilní telefon Nokia N70 s připojením na internet,

- bluetooth rozhraní  (sloužilo pro komunikaci kontroléru s telefonem).

Další použité  pomůcky:

- ocelové  pásmo,

- plastové hraniční znaky,

- ocelové hřeby,

- kladivo.

b) přístroje pro polární metodu:

Použité přístroje:

- totální stanice TOPCON 602 její fotografie je na obr. č.7 a technické parametry

nelezneme v příloze č.3,

Další použité pomůcky:

- stativ,

- odrazný hranol,

- ocelové  pásmo,

- plastové hraniční znaky,

- ocelové hřeby,

- kladivo.
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Obr. č. 4: Datový kontrolér FC-200 Obr. č. 5: Datový kontrolér FC-1000

Obr. č. 6: Přijímač GPS HiPer

Obr. č. 7: Totální stanice TOPCON

602
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4.3  Práce v terénu : rekognoskace terénu, vytyčení hranic lomových

bodů a jejich kontrolní zaměření

Pro měřické práce byla zvolena technologie GPS-RTK a polární metoda byla

použita v oblastech, které nesplňovaly podmínky pro měření GPS.

4.3.1 Rekognoskace terénu

Celková oblast v obci Litultovicích stanovená pozemkovým úřadem v Opavě pro

vytyčení hranice lomových bodů pozemků, byla rozdělena na 5 lokalit. Důležitou částí

každé mapovací činnosti je rekognoskace terénu. Proto byla prozkoumána zájmová oblast,

její rozsah a podmínky pro měření GPS přijímačem. Bylo rozhodnuto, že lokality 1, 2, 4 a

5, které jsou vykresleny v grafickém znázornění v příloze č.4 se budou měřit metodou

GPS-RTK, protože byly dobře přístupné a splňovaly podmínky pro měření GPS (např.

měly potřebný počet satelitů). Polární metoda byla zvolena v jediné lokalitě 3, která je

taktéž k vidění v grafickém znázornění v příloze č.4, protože nesplňovala podmínky pro

měření metodou GPS.

4.3.2 Vytyčení hranice pozemků podle připraveného seznamu souřadnic

lomových bodů a jejich kontrolní zaměření

a) Měření a vytyčení lomových bodů na hranicích pozemků  metodou GPS-RTK:

 GPS-RTK je metoda, která umožňuje získat přesnou polohu (souřadnice) přímo

v terénu v reálném čase. Metoda je založena na fázových měřeních pomoci GPS přijímače,

které kombinuje s příjmem korekcí z referenční stanice (tzv. base). Referenční stanice

přijímá signál z GPS družic, výsledky měření přenáší pomoci komunikačního kanálu k

pohyblivé stanici. Korekce jsou použity pro zpřesnění určení polohy pohyblivé měřící

stanice (tzv. rover). Pro vzájemné spojení pohyblivé stanice a referenční stanice je potřeba

vytvořit stálý komunikační kanál, který umožňuje přenos dat. K tomu je možno využít

různých přenosových médií (bezdrátové datové sítě, mobilní telefony). V tomto případě byl
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využit mobilní telefon Nokia N70. Přenosná stanice dokáže přijímat data naměřené

referenční stanicí, tyto data přijímač dokáže zpracovat a vyhodnotit přesnou polohu bodů v

terénu. Frekvence generování korekcí se udává přibližně dvacetkrát za sekundu, záleží na

požadované výsledné přesnosti měření a na vlastnostech přenosového media. Podmínkou

správného použití je, aby referenční stanice i pohyblivá aparatura přijímaly signály ze

stejných družic a ve jejich vzájemném stejném rozmístnění, výhodná je viditelnost na osm

družic, minimální vhodný počet je šest. Spustí se měření, družice posílá signály, které jsou

přijímané měřící aparaturou uživatele i na referenční stanici. Údaje naměřené na stanici se

zpracují v operačním centru, který je vyhodnotí a poskytne pro přenos uživatelům, kde se

v přijímači aplikují korekce a ve výsledku máme přesněji určenou polohu měřeného bodu

dle [9].

Při zprovoznění měřící aparatury bylo postupováno tak, že nejdříve byl zapnut GPS

přijímač HyPer, poté datový záznamník FC-200 (FC-1000) dále byl propojen mobilní

telefon a datový záznamník pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth a proběhlo připojení

k internetu. Byl spuštěn program TopSURV, kde bylo zadáno menu Survey/Topo, ve

kterém bylo zapsáno číslo měřeného bodu a samotné měření bylo spuštěno tlačítkem Start.

Modul Topo znázorňoval v jakém režimu se měří, jaká je přibližná chyba v horizontálním i

vertikálním směru a s kolika družicemi se měřilo. Informace o stavu a počtu viditelných

družic, jejich rozmístnění, hodnoty parametrů DOP, souřadnice aktuální pozice a

systémové informace byly zobrazeny v modulu Status.

Metodou GPS-RTK bylo měření a vytyčení lomových bodů na hranicích pozemků

v lokalitách 1, 2, 4 a 5 prováděno pouze v režimu fixed, nikoliv ve float (řešením by nebylo

celé číslo), jinak by nebylo možno použít měření pro vyhodnocení výpočtů. Během měření

byl kontrolován parametr PDOP ( PDOP – position DOP = charakterizuje přesnost

prostorových souřadnic, vzniká sloučením HDOP = přesnost horizontálních složek

souřadnic a VDOP = přesnost vertikálních složek souřadnic) dle [4]. Čím byl parametr

PDOP nižší, tím bylo měření přesnější.

Výsledkem měření GPS-RTK byl „Protokol o vytyčení a určení bodů metodou

GPS-RTK“, ve kterém  byly zapsány dané body, určované body, jejich horizontální  chyba,
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vertikální chyba, začátek měření, počet satelitů, hodnota HDOP, metoda měření (RTK

TOPO) a typ řešení (Fixed, Phase Diff). Tento protokol je součástí přílohy č. 5.

Přesnost vytyčení a měření lomových bodů hranic obvodu pozemku jednotlivých

vlastníků metodou GPS-RTK byla na centimetry a byla závislá zejména na přírodních

podmínkách, na nichž závisí zkreslení signálů z družic při průchodu vzdušným obalem

Země a na konfigurací samotných družic tj. polohou jednotlivých družic vůči sobě a vůči

přijímači.

Problémy, které mohou nastat při používání metody RTK:

1. někdy může dojít k výpadku sítě CZEPOS, která pak neposkytuje korekce

v reálném čase,

2. nedostatečný příjem z družic způsobený zákryty (měření není vhodné

v lesích,…).

b) Měření a vytyčení lomových bodů na hranicích pozemků polární metodou:

Jediná lokalita 3 byla změřena polární metodou pomocí totální stanice TOPCON

602. Polární metoda je geodetická metoda pomocí které se určuje poloha případně i výška

geodetických, měřických i podrobných bodů. Tato metoda je založena na současném

měření délek a úhlů geodetickými přístroji dle [8].

Nejdříve byly zaměřeny a stabilizovány (trubkami, ocelovými hřeby nebo

dřevěným kolíkem) body 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 a 4008 pro polární

metodu pomocí metody GPS-RTK, naměřené hodnoty jsou v „Protokolu o vytyčení a

určení bodů metodou GPS-RTK“ v příloze č. 5. Grafické vykreslení stanovisek a jejich

orientací nalezneme ve vytyčovacím náčrtu, který je součástí přílohy č. 5.
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                       Tabulka č. 3: Seznam stanovisek a jejich orientací

Číslo stanoviska Provedené orientace na body

4001 515, 516, 600

4002 599, 600, 4001, 4003, 4004

4003 599, 4001, 4002, 4004

4004 599, 601, 4001, 4002

4005 4002, 4007, 4006

4006 4005, 4007, 4008

V tabulce č.3 jsou sepsány stanoviska a body, na které byly provedeny

z jednotlivých stanovisek orientace. Vždy po zaměření orientací na stanoviscích

následovalo měření a vytyčování lomových bodů hranice pozemků podle připraveného

seznamu souřadnic, které se v terénu označily plastovými hraničními znaky, ocelovými

hřeby, sloupky plotu nebo kamennými mezníky. Zápisník polární metody je uveden

v příloze č.5.

Metodou GPS-RTK  tak i polární metodou byl měřen v terénu skutečný stav zadané

vytyčované hranice. Při měření byl kladen důraz na vyšetření zbylých hraničních znaků,

které byly v terénu stabilizovány při scelení v padesátých letech minulého století. Pokud

průběh vytyčované hranice vizuálně odpovídal zobrazení v katastrální mapě, bylo při

měření prováděno prozkoumání souřadnic bodů zaměřených a souřadnic daných

v katastrální mapě digitalizované. Poloha lomových bodů byla upřesněna do vzdálenosti

dané dvojnásobkem nejvyšší hodnoty střední souřadnicové chyby pro kód kvality

původního určení tohoto bodu podle tabulky č.4: Kódy kvality podrobných bodů, která je

na straně č.32.

Body mezilehlé, trvale neoznačené, byly vytyčeny na spojnici sousedních bodů

trvale označených. Hranice, které nebyly v terénu označené trvalým způsobem, byly
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vytyčeny podle souřadnic katastrální mapy s novým číslem a kódem kvality 3. Body byly

stabilizovány plastovými hraničními znaky, ocelovými hřeby, sloupky plotu nebo

kamennými mezníky.

Poloha vytyčených bodů byla určena měřením v terénu tak, aby střední

souřadnicová chyba m
xy 

nepřesáhla kritérium u
xy 

= 0,14 m stanovené vyhláškou č. 26/2007

Sb.. Správnost vytyčení hranice pozemku byla ověřena kontrolním měřením pomocí

oměrných měr mezi všemi lomovými body hranice, jejich hodnoty jsou uvedeny v

protokolu o výpočtech v příloze č. 5.

4.4 Zpracování naměřených dat a vyhotovení dokumentace o

vytyčení hranic pozemků dle vyhlášky 26/2007 Sb. 

Po zaměření a vytyčení všech bodů na zadaných  hranicích pozemků podle

připraveného seznamu souřadnic byly provedeny práce v kanceláři: zhotovení  písemných

pozvánek vlastníkům pozemků k účasti na projednání vytyčených hranic, exportování

naměřených údajů z kontrolérů a totální stanice do paměti počítače pomocí programu

TopconLink a zpracování dokumentace o vytyčení hranic pozemku dle vyhlášky č.

26/2007 Sb.

4.4.1 Zhotovení písemných  pozvánek vlastníkům pozemků k účasti na

projednání vytyčených hranic

K účasti na projednání vytyčené hranice musí pozvat způsobilá osoba vykonávající

vytyčení hranice pozemku písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemků, jejichž

hranice byly vytyčeny, nebo na jejichž hranici byl vytyčen alespoň jeden lomový bod.

Z tohoto důvodu byly vytvořeny pozvánky, které obsahovaly tyto údaje:

a) upozornění, že

• k účasti na projednání vytyčené hranice může vlastník pověřit svého zástupce na

základě plné moci,
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• informace o vytyčené hranici lze získat u vytyčovatele,

• v případě neúčasti na projednání vytyčené hranice se lze k průběhu hranice vyjádřit

u vytyčovatele v lhůtě uvedené v pozvánce,

• má-li být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a

jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely podle výsledku vytyčené hranice

pozemku, je nutné vyhotovit pro tento účel geometrický plán,

• případná nepřítomnost pozvaného vlastníka nebo jeho zástupce na ústním jednáním

není na překážku dalším úkonům vytyčovatele,

b) oznámení o oprávnění ke vstupu na pozemek,

c) poučení, že případný spor vlastníků o průběhu vlastnické hranice a o rozsahu

vlastnického práva ke sporné části pozemku je možné řešit občanskoprávní cestou dle [10].

Ukázka jedné z pozvánek vlastníkům pozemků k účasti na projednání vytyčených

hranic je uvedena v příloze č.6 a všechny ostatní pozvánky jsou na přiloženém CD. Ke

všem pozvánkám byly přiloženy náčrty s vybarvenými pozemky, určitého vlastníka pro

jeho lepší orientaci v terénu. Všechny pozvánky byly poslány doporučenou zásilkou všem

vlastníkům pozemků, jejichž hranice byly vytyčeny, nebo na jejichž hranici byl vytyčen

alespoň jeden lomový bod.

Pro předávání vytyčených hranic pozemků byly vyhotoveny v programu Geus 14.0

náčrty, kde byly zvýrazněny hranice vytyčených pozemků, napsáno jméno a bydliště

vlastníka, parcelní číslo a číslo listu vlastnictví, které bylo nalezeno podle parcelních čísel

na internetových stránkách www.cuzk.cz. pro lepší orientaci v terénu. Jeden z náčrtů je

zobrazen na obrázku č.8 a náčrty všech pěti lokalit jsou obsahem přílohy č.7.
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Obr. č. 8: Ukázka náčrtu pro předávání vytyčených hranic pozemků

Součástí ZPMZ je „Protokol o vytyčení hranic pozemků“, který byl vyhotoven tak, že

jeho obsahem je: jméno, příjmení fyzické osoby, která je vytyčovatelem, údaje o

objednateli vytyčení hranice pozemku, název katastrálního území a obce, číslo záznamu

podrobného měření změn, údaje o rozsahu vytyčení s uvedením parcelních čísel dotčených

pozemků, údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vytyčení, a o způsobu vytyčení,

způsob označení lomových bodů vytyčované hranice, údaje o vlastnících pozemků

dotčených vytyčením v rozsahu podle písmene, souhlas vlastníků dotčených pozemků s

průběhem a označením vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku, popřípadě

důvod jejich nesouhlasu s průběhem či označením vytyčené hranice pozemku, opatřený

jejich podpisy, údaje o způsobu zjištění totožnosti vlastníků, datum a podpis vytyčovatele,

kterým potvrzuje vytyčení hranice podle katastru. „Protokol o vytyčení hranic pozemků“

nalezneme v příloze č. 5.

Po zpracování potřebných podkladů, bylo ve dnech 10.10. 2008 a 11.10. 2008

naplánováno seznámení vlastníků  s  průběhem  vytyčených hranic pochůzkou v terénu. Při
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předávání vytyčených hranic pozemků byly zapisovány čísla občanských průkazů

účastníků kvůli zjištění jejich totožnosti. Dále vlastníci a oprávnění z dalších práv potvrdily

svým podpisem, že souhlasili/nesouhlasily s tím, že vytyčené lomové body leží na

hranicích jejich pozemků.

4.4.2  Zpracování naměřených dat na PC

Po měření byla veškerá naměřená data exportována z datových kontrolérů a totální

stanice do paměti počítače pomocí programu TopconLink .

Program Geoman sloužil k převodu souřadnic bodů ze specifického tvaru (-X,-Y)

do tvaru (Y, X). Známé i nově určené souřadnice v S-JTSK byly dále použity v programu

Geus 14.0.

4.4.3 Zpracování geometrického plánu

Při vyhotovování geometrického plánu bylo nejdříve vytvořeno grafické

znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí v měřítku 1:600.

Byla použita zásada, že když body dosud evidované s kódem kvality 5 a 8 splnily

kritérium pro kód kvality 3, byly ponechány těmto bodům dosavadní souřadnice a došlo ke

změně kódu kvality a čísla bodu. U bodů evidovaných s kódem kvality 5 a 8, které

nesplnily kritérium pro kód kvality 3, ale nacházely se do vzdálenosti dané dvojnásobnou

nejvyšší hodnoty střední souřadnicové chyby pro kód kvality původního určení tohoto

bodu, došlo ke změně čísla bodu, souřadnic a kódu kvality. Kódy kvality podrobných bodů

a jejich hodnoty středních souřadnicových chyb jsou uvedeny v tabulce č. 4.
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 Tabulka č. 4: Kódy kvality podrobných bodů

podle
přesnosti původuKód

kvality 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 uvedeném

Body převzaté ze schváleného návrhu pozemkových úprav se považují za body určené se

střední souřadnicovou chybou 0,14 m a jsou označeny kódem kvality 3 dle [10].

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí bylo vyhotoveno

v programu Geus 14.0 černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a

čitelnost popisu, byly použity mapové značky, parcelní čísla, značky druhů pozemků a

způsobů jejich využití byly umístěny nad parcelním číslem, také byly vyznačeny délky

mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v

seznamu souřadnic a bylo orientováno k severu.

  Z důvodu lepší orientace byly hranice vytyčených pozemků v grafickém

znázornění zvýrazněny tlustou čarou, i přesto, že to není dané ve vyhlášce 26/2007 Sb..

Dále by vytvořen seznam souřadnic, který obsahuje souřadnice bodů nové hranice.

V seznamu souřadnic byly uvedeny čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X a dalším

sloupcem se stručnou poznámkou (způsob označení bodu v terénu). U nových bodů změny

byly uvedeny jen vlastní čísla, u bodů určených v předcházejících záznamech podrobného

měření změn byly uvedeny čísla zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného

záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu. V nadpisu

se uvedl použitý druh systému (JTSK). Seznam byl vytvořen jako samostatná část

geometrického plánu.
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Další částí GP je popisové pole, které bylo umístěno ve spodní části základního

formátu GP  a byl v něm uveden účel geometrického plánu, číslo geometrického plánu

složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla podle evidence zakázek

vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu, u vyhotovitele geometrického plánu

jméno, příjmení fyzické osoby, název okresu, obce a katastrálního území a označení listu

katastrální mapy, způsob označení nových hranic, údaj o ověření a potvrzení

geometrického plánu.

Nakonec byl vyhotoven výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru

nemovitostí, obsahuje údaje stanovené tiskopisem katastrálního úřadu. V dosavadním stavu

byly uvedeny příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu využití pozemku,

typu stavby a způsobu využití stavby byly uvedeny v novém stavu podle skutečnosti

v terénu. Dále byly přiřazeny údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách.

Všechny uvedené části geometrického plánu jsou uvedeny v příloze č. 4.

4.4.4 Zpracování záznamu podrobného měření změn

Nejdříve byl v programu Geus 14.0 vytvořen náčrt v měřítku 1:600, ve kterém byl

znázorněn geometrický základ, způsob označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů,

parcelní čísla, mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení a

oměrné míry. Náčrt byl vyhotoven v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i

při jeho případné reprodukci. V náčrtu není na škodu, když je významnější obsah

zvýrazněn z tohoto důvodu byla měřická síť zobrazena červeně. Náčrt byl vyhotoven ve

formátu A4 a v případě většího formátu složen do formátu A4. Čísla bodů byla uvedena

tak, že obsahuje na prvém místě číslo tohoto záznamu podrobného měření změn oddělené

pomlčkou od vlastního čísla bodu. V případě, kdy byl určitý bod zrušen a nahrazen bodem

s kódem kvality 3, bylo uvedeno nejprve číslo nového bodu, dále za rovnítko škrtnuté číslo

rušeného bodu. Mapové značky byly použity stejné jako u geometrického plánu.
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Taktéž v programu Geus 14.0 byl vyhotoven v měřítku 1:600 vytyčovací náčrt, zde

byly zobrazeny body geometrického základu, dosavadní a nový stav polohopisu, způsob

označení, lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, mapové značky druhů

pozemků, značky budov, ohrazení, oplocení a oměrné míry. Vytyčovací náčrt byl

vyhotoven v takovém měřítku, aby byly všechny údaje zřetelné i při jeho případné

reprodukci. Významnější obsah byl zvýrazněn z tohoto důvodu byla měřická síť zobrazena

červeně. Byla zakreslena i tabulka s údaji: číslo zakázky, okres, obec, katastrální území,

mapový list, jakým způsobem byly v terénu označeny lomové body, zhotovitel, datum,

jméno, kdo vytyčovací náčrt ověřil.

Další částí ZPMZ je popisové pole, ve kterém jsou uvedeny tyto údaje: název,

zpracovatel, číslo geometrického plánu (zakázky), datum, kdo provedl zaměření a jakými

přístroji, název katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště, obec, katastrální území,

jakým způsobem byly v terénu označeny nové hranice, číslo záznamu, souřadnicový

systém a list katastrální mapy.

Zápisník obsahuje výstup výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu

TOPCON firmwar RTK, protokol vytyčení a určení bodů metodou GPS-RTK, zápisník

polární metody.

Protokol o výpočtech obsahuje seznam souřadnic daných bodů, rušených bodů a

nových bodů s uvedením, který původní bod nahrazují. V seznamu nově určených bodů

byly uvedeny jejich úplná čísla a kód kvality.

 Dále obsahuje porovnání dosažených výsledků s mezními hodnotami a dosaženou

přesnost určení souřadnic vytyčených bodů, která byla ověřena pomocí oměrných měr a

jejich porovnáním s délkami, vypočtenými ze souřadnic.

 

Také byl do ZPMZ zařazen již dříve vyhotovený „Protokol o vytyčení hranice

pozemku“, ve kterém jsou uvedeny údaje již popsané v bodě 3.4.1  Zhotovení písemných

pozvánek vlastníkům pozemků k účasti na projednání vytyčených hranic.
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Všechny zmíněné  a popsané části ZPMZ jsou zahrnuty v příloze č. 5.
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5. ZÁVĚR

Tato diplomová práce vznikla na základě projektu, který byl zadán pozemkovým

úřadem v Opavě oprávněnému zeměměřiči Ing. Vladimíru Rybářovi, který umožnil vznik

této diplomové práce. Obsahem této diplomové práce bylo získání podkladů na

katastrálním pracovišti v Opavě, potom následovalo vytvoření seznamu souřadnic

lomových bodů obvodu pozemku jednotlivých vlastníků a zpracování lokálního

transformačního klíče pro metodu GPS-RTK. V terénu byla uskutečněna  rekognoskace

terénu, měření a vytyčení lomových bodů na zadaných hranicích pozemků jednak polární

metodou a metodou GPS-RTK. Následovalo zhotovení písemných pozvánek vlastníkům

pozemků k účasti na projednání vytyčených hranic a poté proběhlo seznámení vlastníků

pozemků s průběhem vytyčených hranic a získání jejich souhlasu/nesouhlasu s tím, že

vytyčené lomové body leží na hranicích jejich pozemků. Cílem práce bylo také vytvoření

geometrického plánu pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách a záznamu

podrobného měření změn se všemi jejich náležitostmi.

Z praktického hlediska byla tato práce přínosem v tom, že sloužila k určení

vlastnických hranic pozemků a jednoznačnému vymezení vlastnických práv, vyřešení

vlastnických a uživatelských vztahů, tak i sousedských vztahů.
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