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Summary 

The Bachelor’s thesis deals with the restoration of cadastral records by an overhaul of the 

Mikulůvka cadastral region. The first part contains a brief historic overview of cadastral 

records, starting with the Joseph II’s cadaster and bringing it to the current system of 

cadastral records management.  

The other parts of the thesis look into the preparatory work necessary to re-establish the 

cadastral records and the process of cadastral records restoration itself in the Mikulůvka 

cadastral region. Each section of the thesis describes one step of the restoration, each 

section states not only what is set down by the Instructions for Cadastral Records 

Restoration of 2009 (Návod pro obnovu katastrálního operátu 2009), by the Act on Real 

Estate Cadaster of the Czech Republic No. 344/1992 Coll. (The Cadaster Act) and by the 

Regulations No. 26/2007 Coll as amended by ensuing provisions (Cadaster Regulations), 

but also the way these steps are implemented in practice.  

Keywords: cadastral records, the restoration of cadastral records, cadastral region, The 

Cadaster Act, Cadaster Regulations, 

Anotace 

V bakalářské práci je zpracován postup obnovy katastrálního operátu přepracováním 

katastrálního území Mikulůvka. V první části práce je stručný historický vývoj 

katastrálního operátu. Začíná Josefovským katastrem a končí dnešním systémem vedení 

katastrálního operátu.  

Další části bakalářské práce se zabývají přípravnými pracemi k obnově operátu a samotnou 

tvorbou obnoveného operátu v katastrálním území Mikulůvka. Každý článek této práce 

popisuje jeden krok obnovy. Vždy je uvedeno, co stanovuje Návod pro obnovu 

katastrálního operátu z roku 2009 nebo zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí 

České republiky (katastrální zákon) a vyhláška č. 26/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

(katastrální vyhláška), a také postup, jakým jsou tyto kroky zpracovány v praxi.  

Klíčová slova: katastrální operát, obnova katastrálního operátu, katastrální území, 

Katastrální zákon, Katastrální vyhláška 
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Seznam zkratek 

 

BPEJ   - bonitovaná půdně ekologická jednotka  

Bpv   - výškový systém baltský - po vyrovnání 

DKM    - digitální katastrální mapa 

EN    - evidence nemovitostí 

HTÚP    - hospodářsko-technické úpravy pozemků 

ISKN   - Informační systém katastru nemovitostí 

JEP   - jednotná evidence půdy 

JTSK    - Jednotná trigonometrická síť katastrální 

KMD   - katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK 

KM-D   - katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicových systémech stabilního katastru 

KN    - katastr nemovitostí 

LV   - list vlastnictví 

OO    - obnova operátu 

PK   - pozemkový katastr, též pozemková kniha 

PPBP   - podrobné polohové bodové pole 

RES    - registr souřadnic 

SGI   - soubor geodetických informací (katastru nemovitostí) 

SPI   - soubor popisných informací (katastru nemovitostí) 

THM   - technickohospodářská mapa též technickohospodářské mapování 

Vfk    - výměnný formát katastru nemovitostí 

VZ   - výkaz změn 

ZE   - zjednodušená evidence 

ZMVM    - základní mapa velkého měřítka 

ZPBP   - základní polohové bodové pole 

ZPMZ    - záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

Katastrální mapy jsou důležitým dokumentem, který plní minimálně dvě funkce: evidenční 

(orientační) a právní. Evidenční funkce spočívá v zobrazení skutečného stavu rozložení 

předmětu katastrálního operátu v terénu. Právní funkce spočívá v tom, že katastrální mapy 

– jako součást SGI - poskytují v mnoha případech pro potřeby občanského práva jediný 

důkazní prostředek o skutečném rozsahu objektů občanskoprávních vztahů. Jsou také 

využívány pro potřeby finančního práva. 

Úroveň katastrálního operátu odpovídala vždy technickým možnostem období. Je zřejmé, 

že současné katastrální operáty navazují na operáty historické a převádějí se do technické 

podoby odpovídající dnešním technickým poznatkům. 

Práce se bude zabývat metodikou obnovy stávajícího operátu do podoby odpovídající 

dnešním moderním informačním technologiím. Je zřejmé, že není možné sledovat pouze 

technické aspekty obnovy, ale že musí být respektován i příslušný právní rámec. 

Celý postup obnovy bude demonstrován na obnově katastrálního operátu v katastrálním 

území Mikulůvka.  
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2. Stručně z historie katastru a mapování v Čechách 

První mapy nebo mapové nákresy byly konstruovány dříve, než vznikl psaný jazyk. K této 

činnosti vedla člověka nutnost zapamatovat si místa nebo se v nich orientovat, která        

pro něj měla životní význam, ať již z hlediska hospodářského, válečného nebo jiného. 

 Podobu těchto prvních "map" nejlépe dokládají archeologické nálezy, dochované            

na mamutích klech, plochých kostech, vyryté do kamene, na hliněných destičkách,            

na kovových předmětech, na kůžích a kůrách. Nejstarší mapy pocházejí z paleolitu, 

z období asi 25 000 let př.n.l. 

Historie soupisů půdy na území Čech, Moravy a Slezska sahá asi tisíc let do minulosti.      

Za feudalismu neexistovala žádná mapová díla, jednalo se převážně o jednoduché evidence 

půdy. Později to byly soupisy domů a hospodářských staveb, doplněné o soupisy prvků, 

které neměly charakter nemovitostí (přiznané příjmy, roboty poddaných, plavba dříví 

apod.).  Tato evidence byla nutná pro výběr daní a základní ekonomické rozvahy.  

2.1   Josefský katastr 

Základní mapovací práce byly uskutečněny za Josefa II (návrh na opravu katastru            

na základě vyměření půdy a naprosté rovnosti v jejím právním postavení, ať patří 

komukoliv). Největší informativní význam měly polní náčrty (brouillony), knihy fasí 

(přiznání), pozemkové topografické archy (fasní archy), úhrnné sestavy plošné výměry 

kultur a kontrolovaného ročního výtěžku.  

2.2   Tereziánsko - Josefský katastr 

Leopold II., zrušil 1. 4. 1791 josefský katastr a vrací ke katastru tereziánskému z roku 

1757, využil však přesnějších měření josefovského katastru – proto katastr tereziánsko-

josefovský. 
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2.3   Stabilní katastr 

Podstatou je přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy, tzv. stabilní katastr. 

Stabilní katastr je velkoměřítkové mapového dílo. Bylo použito Cassini-Soldnerovo 

ekvidistantní transverzální válcové zobrazení a systém pravoúhlých souřadnic s počátky      

v trigonometrických bodech Gusterberg (pro Čechy) a Svatý Štěpán (pro Moravu). Bylo 

zvoleno základní měřítko zobrazení 1:2880. Hranice všech pozemků byly v terénu řádně 

vyšetřeny a označeny za přítomnosti jejich držitelů. Podrobné měření bylo realizováno     

ve většině případů metodou měřického stolu (grafickým protínáním).  

V Čechách a na Moravě probíhalo podrobné měření v letech 1824-1843. Všechny 

zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány jako parcely. Výměra jednotlivých parcel 

byla určena ze zobrazené plochy v mapě.  

Trvale se vyskytovaly problémy s udržováním platnosti dat. Proto byla učiněna řada 

opatření, z nichž nejdůležitější bylo nařízení reambulace stabilního katastru (1869 – 1881) 

[1].  

2.4   Pozemkový katastr a Pozemková kniha (1927 - 1956) 

Pozemkový katastr a Pozemková kniha navazují na Katastr daně pozemkové podle zákona 

č. 177/1927 S. z. n. o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrální zákon) [2]. 

Sloužily pro daňové účely a pro evidenci a garanci právních vztahů k nemovitostem. 

Operát Pozemkového katastru pro jednotlivá katastrální území vedly katastrální úřady.   

2.5   Pruský katastr a Pozemková kniha na Hlučínsku 

Hlučínsko bylo od konce 18. století do konce 1. světové války součástí Německa. Katastr    

a pozemková kniha byly vybudovány podle německých předpisů. Katastrální mapa měla 

ostrovní charakter - bez sjednocující zobrazovací soustavy. Katastrální mapa byla tvořena 

mapovými listy a jejich kresba končila na hranicích parcel. Parcely jsou číslovány od čísla 

1 samostatně v každém mapovém listu. Pozemková kniha byla psaná německy švabachem 

a má odlišnou strukturu. Od roku 1931 byl katastrální operát v těchto kat. územích 

postupně obnovován mapováním podle Instrukce A pro katastrální a měřické práce            

a obnovována pozemková kniha [1].  
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2.6   Přídělový operát 

Přídělový operát se týká nemovitostí zabavených němcům podle Benešových dekretů 

z roku 1945. Ty nemovitosti byly v přídělovém řízení přidělovány občanům a organizacím 

Československa. Výsledky přídělového řízení jsou evidovány v přídělových operátech. 

Jsou to písemné seznamy parcel jednotlivých přídělců a mapa přídělů, zpravidla na kopii 

mapy pozemkového katastru. Část operátů byla ztracena. Příděly byly zapsány                  

do Pozemkového katastru a do Pozemkové knihy neúplně a zjednodušeně. Byly zapsány 

do Jednotné evidence půdy.  

2.7   Operát scelování 

Ve čtyřicátých letech probíhaly scelovací práce. V některých případech byly dokončeny      

a řádně provedeny v Pozemkové knize. To poznáme podle toho, že v oblastech extravilánu 

mají katastrální mapy měřítko 1:2000 nebo 1:2500.  

Území se scelováním byla v posledních letech přednostně zařazována k obnově 

mapováním (THM, ZMVM). Tím se odstranil problém s nestandardními katastrálními 

mapami.  

2.8 Jednotná evidence půdy a hospodářsko technické úpravy  

půdy    (1956 - 1964) 

Jednotná evidence půdy (JEP) byla zaváděna v letech 1956 - 1960 pro celé území státu     

po jednotlivých katastrálních územích. Z katastrálních map byly pořízeny kopie sloužící 

jako mapa JEP, z parcelního protokolu se ručně vypsal tzv. pomocný rejstřík parcel bez 

bonit a bez katastrálního výtěžku, opsal se seznam vlastníků a držitelů. V terénu byly 

zjištěny a jednoduchým způsobem zaměřeny změny (i krokováním) v zemědělském           

a lesním půdním fondu. K parcelám byli zapsáni jejich uživatelé. Vlastnictví bylo 

potlačeno. Zaměřené změny se jednoduchým způsobem doplnily do mapy                          

a zjednodušeným způsobem se vypočetly výměry parcel. Změny se doplnily                     

do pomocného rejstříku parcel a do opisu seznamu vlastníků a držitelů. Doplněný 

pomocný rejstřík parcel se ručně přepsal do tzv. prvotního dokladu.  Textové údaje byly 

nahrazeny číselným kódováním (druhy pozemků, druhy užívání). K parcelám bylo 
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doplněno číslo uživatele (číslo evidenčního listu) a číslo tzv. sektoru. Rozlišovaly             

se přespolní pozemky, tj. pozemky uživatelů z jiných obcí a pozemky v jiných obcích 

místních uživatelů. Prvotní doklad byl převeden na děrné štítky a z nich byly                    

na děrnoštítkových strojích vyrobeny a vytištěny sestavy pro jednotlivé obce  podle 

katastrálních území.  

Hospodářsko technické úpravy půdy (HTÚP) se prováděly podle speciálního zákona. 

Sloužily pro vytváření půdních celků (honů) státních statků a vznikajících JZD. Pozemky 

dosud soukromně hospodařících zemědělců v těchto honech byly vyměňovány za jiné,    

tzv. náhradní pozemky. Při HTÚP byly všechny parcely v každém honu sloučeny do jedné.  

Mapy JEP byly po HTÚP zpravidla reprograficky obnoveny s odstraněním kresby 

zrušených parcel uvnitř půdních bloků. 

V období JEP se vlastnické vztahy a některá další práva k nemovitostem zapisovaly,        

ale nepovinně, do Pozemkové knihy. 

V období JEP byly geometrické plány zakreslovány červeně jak do map JEP, tak i do map 

PK.  

2.9   Evidence nemovitostí (1964 - 1992) 

Evidence nemovitostí (EN) vznikla zákonem 22/64 Sb. a navazující vyhláškou 23/64 

s účinností od 1. dubna 1964. K tomuto dni byla pro nové zápisy uzavřena Pozemková 

kniha. Současně vznikla Státní notářství. Vlastnické vztahy se začaly v EN zapisovat        

na listy vlastnictví (LV). Operáty EN tvořily dosavadní operáty JEP a nově LV. Na LV byl 

zapsán vlastník a parcely (oproti současnému stavu bez adresy a výměry parcel). Způsob 

nabytí byl zpravidla uveden jen jako odkaz na příslušnou položku ve výkazu změn (VZ), 

kde byl uveden odkaz na příslušnou listinu, případně na knihovní vložku pozemkové 

knihy. Zakládání LV bylo dokončeno ve druhé polovině 80-tých let. 

V sedmdesátých letech byl písemný operát EN kromě LV převeden na počítačové soubory 

podle soupisů nemovitostí a podle seznamu vlastníků a uživatelů, bez české diakritiky, LV 

převáděny nebyly.  
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Jako mapy EN byly převzaty mapy JEP. V šedesátých letech byly tyto mapy kartograficky 

obnoveny a spojeny do tzv. souvislého zobrazení. Podle typu pozemkových map je 

souvislé zobrazení zvlášť: 

- pro mapy v S-JTSK v měřítku 1:1000,  

- pro mapy v S-JTSK v měřítku 1:2000,  

- pro mapy v systému Sv. Štěpán v měřítku 1:2880, 

- pro mapy v systému Gusterberg v měřítku 1:2880.  

Převodem do souvislého zobrazení se zlepšila čitelnost a přehlednost pozemkových map, 

ale utrpěla jejich geometrická kvalita, zejména spojováním navazujících mapových listů    

ze sousedních katastrálních území s rozdílnou délkovou srážkou podložky. Technologie 

převodu spočívala v ručním obkreslení platného obsahu pozemkové mapy na PVC fólii,  

následně sloužila jako tiskový podklad pro tisk nákladu příslušného mapového listu 

ofsetovým tiskem. Jeden výtisk se dále používal jako pozemková mapa. 

V sedmdesátých letech byly podle platné pozemkové mapy aktualizovány tiskové 

podklady a z nich se fotografickým kopírováním pořídily kopie na průsvitné plastové fólie 

PET, které se od té doby používají jako pozemkové mapy a od roku 1993 jako katastrální 

mapy roku.  

Koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let se začaly používat číselné metody 

zpracování výsledků měření změn na počítačích. Byly stanoveny způsoby (formáty) zápisu 

měřených hodnot do zápisníků, zavedeny záznamy podrobného měření změn (ZPMZ), 

číslování úloh a bodů.  

Od dvoubarevných ZPMZ a geometrických plánů, kde se původní stav značil černě a nový 

červeně, se přešlo na jednobarevné zobrazení: původní stav tenkou černou čarou a nový 

tlustou černou čarou.  

Po roce 1964 byly změny zakreslovány jak do pozemkové mapy EN, tak i do mapy PK.   

Po převodu pozemkových map na plastové fólie byly změny zakreslovány černě                  

a od zákresu do map PK se postupně upustilo. 
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2.10 Katastr nemovitostí po roce 1993 

Katastr nemovitostí (KN) se řídí zejména těmito právními předpisy: 

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

k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., 

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

zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., 

- Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením., 

- Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.,            

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon       

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

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

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

zavedením. 

Katastrální operát se převedl z EN k 1.1.1993. Od té doby se tento operát postupně 

doplňuje a upravuje se jeho obsah (doplňují se doplňkové údaje o vlastnictví, zjednodušená 

evidence parcel sloučených do větších celků, vlastnické vztahy k bytům apod, byla zrušena 

evidence užívání /nájmů/), mění se jeho forma na digitální. Katastr převzal některé 

rozhodovací a evidenční funkce dřívějších Státních notářství a Pozemkové knihy (vklad    

do katastru). 

Operát KN tvoří: 

- Soubor geodetických informací (SGI), 

- Soubor popisných informací (SPI), 

- Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru, 

- Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI, 

- Sbírka listin. 

 

 V roce 1993 byla vyhlášena a je postupně realizována koncepce digitalizace SPI a SGI. 
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Digitalizace katastru nemovitostí byla zahájena v roce 1993.  Digitalizace souboru 

popisných informací (SPI) byla ukončena v roce 1998. Současně probíhá i digitalizace 

souboru geodetických informací (SGI). Původní termín dokončení obnovy katastrálních 

map do digitální podoby byl rok 2006. Ten ale nebyl dodržen. V červenci roku 2007 byl 

schválen postup pro urychlení digitalizace katastrálních map. V roce 2015 by měla být 

digitální forma katastrální mapy hotová ve všech 13 027 k.ú v ČR. 
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3. Základní pojmy použité v textu 

Pro pochopení dalšího textu nejdříve definujme základní pojmy[3]. 

Katastrální operát -  souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení 

a obnovu katastru nemovitostí ČR. Patří sem soubor geodetických informací katastru 

nemovitostí, soubor popisných informací katastru nemovitostí, souhrnné přehledy              

o půdním fondu z katastru nemovitostí, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení 

a obnovu souboru geodetických informací, sbírka listin – vyhláška č. 26/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ( katastrální vyhláška). 

Katastrální mapa - polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje 

všechna katastrální území a všechny nemovitosti, které jsou předmětem katastru. Pozemky 

se v katastrální mapě zobrazují jako parcely průmětem svých hranic do zobrazovací 

roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují 

průmětem svého vnějšího obvodu na terén 

Obnova katastrálního operátu - vyhotovení nového souboru geodetických informací      

ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací 

katastrálního operátu 

Soubor popisných informací - část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje                   

o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech,               

o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech        

a skutečnostech 

Soubor geodetických informací - část katastrálního operátu, která zahrnuje katastrální 

mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření 

Digitalizace mapy - převod analogové mapy na digitální formu, která může být rastrová 

nebo vektorová; rastrová mapa vzniká skenováním analogové mapy, u vektorové mapy     

se souřadnice podrobných bodů získají výpočtem z původního měření, vektorizací 

rastrového souboru příslušné mapy nebo její kartometrickou digitalizací 

Digitální katastrální mapa DKM -  je spojitá a bezešvá mapa v souřadnicovém systému 

S-JTSK, vzniklá převážně obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním 

dosavadních map KN 
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Katastrální mapa digitalizovaná KM-D - vznikla přepracováním analogové mapy          

v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální formy nebo 

digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů 

Katastrální mapa digitalizovaná KMD – je vytvářena podle nového Návodu pro obnovu 

katastrálního operátu a převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální 

podoby. Probíhá zaměření identických bodů v JTSK, transformace rastrů na identické body 

a zaměření skutečného stavu a vyrovnání katastrálních hranic. Vzniká od roku 2009              

do roku 2015 nad mapami v měřítku 1:2880.  

Reambulance - úkolem reambulace bylo zejména jednorázové doplnění měřického             

i písemného elaborátu katastru všemi změnami nastalými od původního měření a následné 

provedení nového, tzv. všeobecného vcenění a vtřídění pozemků. 
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4. Způsoby obnovy katastrálního operátu  

V tomto článku jsou podrobně rozvedeny jednotlivé způsoby obnovy katastrálního operátu. 

4.1   Obnova katastrálního operátu přepracováním 

Přepracováním se obnovují katastrální mapy, které jsou doposud vedeny jako analogové 

mapy, tj. katastrální mapy zhotovené a vedené na nesrážlivé podložce – plastové fólii. 

Digitální mapa vzniká na základě Technickohospodářského mapování (THM), nebo 

Základní mapy velkého měřítka (ZMVM). Digitalizovaná mapa vzniká při přepracování 

mapy bývalého stabilního katastru.  

Obnova přepracováním má tyto etapy [4]: 

a) zahájení obnovy a přípravné práce, 

b) budování nebo revize a doplnění PPBP a související rekognoskace              

na bodech ZPBP a ZhB a údržba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu 

v případě její potřeby pro doplnění bodů PPBP, 

c) částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů  

d) výběr a příprava využitelných podkladů, 

e) vyhledání a zaměření identických bodů 

f) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, 

g) obnovení SPI, 

h) námitky podle § 16 katastrálního zákona [5], 

i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  

j) nový výpočet výměr dílů BPEJ. 

4.2   Obnova katastrálního operátu novým mapováním  

K obnově katastrálního operátu novým mapováním přistupuje katastrální úřad v těchto 

případech: 
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- značný počet změn, 

- nedostatečná přesnost, 

- použité měřítko katastrální mapy nevyhovuje současnému vedení katastru, 

- dojde-li ke ztrátě, zničení nebo takovému poškození katastrálního operátu, 

že není možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných podkladů 

platného stavu. 

Obnova mapováním má tyto etapy [4]:  

a) zahájení obnovy a přípravné práce, 

b) budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole 

(dále jen „PPBP“) a související rekognoskace na bodech základního 

polohového bodového pole (dále jen „ZPBP“) a zhušťovacích bodech (dále 

jen „ZhB“) a údržba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její 

potřeby pro doplnění bodů PPBP,  

c) výběr a příprava využitelných podkladů, 

d) zjišťování hranic, 

e) podrobné měření polohopisu katastrální mapy (dále jen „podrobné měření“), 

f) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, s použitím výsledků  

g) obnovení SPI,  

h) námitky podle § 16 katastrálního zákona [5],  

i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 katastrální 

vyhlášky [6], 

j) nový výpočet výměr dílů BPEJ.  

4.3 Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků  

pozemkových úprav 

Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky komplexních pozemkových úprav.    

Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě považuje určení tvaru, 
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rozměru a polohy nemovitosti souřadnicemi bodů jejích hranic podle schváleného návrhu 

pozemkových úprav. Výsledky jednoduché pozemkové úpravy katastrální úřad pro obnovu 

katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou pozemkovou úpravou dotčena souvislá 

část katastrálního území a považuje-li to s ohledem na účelnou správu katastru za vhodné. 

Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav má tyto etapy[4]:  

a) stanovení podmínek a způsobu zpracování výsledků, 

b) kontrola vzájemného souladu údajů SGI a SPI a předání podkladů 

pozemkovému úřadu, 

c) vyjádření k revizi a návrhu doplnění PPBP, 

d) účast na zjišťování hranic, 

e) zápis změn údajů katastru na podkladě geometrických plánů na obvodu 

pozemkových úprav, 

f) řízení o námitkách předaných podle § 66 odst. 1 písm. o) katastrální 

vyhlášky [6], 

g) převzetí podkladů podle § 66 odst. 1 až 3 katastrální vyhlášky [6], 

h) zavedení nového SGI a SPI, 

i) uvědomění vlastníků neřešených pozemků o platnosti obnoveného 

katastrálního operátu podle § 66 odst. 5 katastrální vyhlášky [6], 

j) nový výpočet výměr dílů BPEJ. 
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5. Obnova katastrálního operátu přepracováním            

v katastrálním území Mikulůvka 

Katastrální území Mikulůvka patří do územní působnosti Katastrálního pracoviště 

Valašské Meziříčí.  

Mikulůvka leží v údolí na východním úpatí Hostýnských vrchů. Obcí protéká 

stejnojmenný potok, který se vlévá do Vsetínské Bečvy. Celková rozloha 1313 hektarů je   

z velké části tvořena lesy. Nadmořská výška ve středu obce se pohybuje okolo 340 m.n.m. 

5.1   Zahájení obnovy a přípravné práce 

V tomto článku jsou podrobně rozebrány jednotlivé kroky při zahájení obnovy, tedy 

přípravné práce. 

5.1.1  Oznámení o zahájení  

Podle §63 odst. 2 [6] se oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním 

zasílá obci s předstihem nejméně dvou měsíců (příloha č. 1).  Informuje se v něm o účelu  

a předpokládaném termínu dokončení této obnovy. Současně s tímto oznámením se zasílá 

obci i oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí (příloha č. 2). Katastrální 

úřad o obnově katastrálního operátu informuje nejméně dva měsíce předem i na úřední 

desce příslušného katastrálního pracoviště.  

Zahájení obnovy katastrálního operátu se vyznačí v ISKN, v řízení OO pomocí funkcí jeho 

aplikačního programového vybavení. ISKN je informační systém katastru nemovitostí, 

který umožňuje, že k údajům katastru může každý získat dálkový přístup pomocí 

počítačové sítě, za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. V řízení OO   

se s využitím šablon vyhotoví příslušné listiny vydané katastrálním úřadem v souvislosti 

s obnovou katastrálního operátu. Zahájení obnovy katastrálního operátu na území, které 

sousedí s katastrálním územím v územním obvodu jiného katastrálního pracoviště,           

se oznámí i tomuto katastrálnímu pracovišti a podle potřeby se současně vyzve                 

ke spolupráci. Jedná-li se o katastrální pracoviště sousedního katastrálního úřadu, 

oznámení a případná výzva se zašle i tomuto katastrálnímu úřadu. 
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Zahájení obnovy k.ú. Mikulůvka se vyznačilo v  ISKN jako řízení OO-2/2009 ke dni        

2. 2. 2009, viz. obr. 1.  Založení obnovy operátu a přiřazení čísla se provádí v ISKN 

v záložce Příprava aktualizace. Dále se volí záložka Obnova operátu. Tím se vytvoří nové 

řízení, kterému systém automaticky přiřadí číslo řízení a datum. Do popisového pole        

se vyplní stručná charakteristika řízení, tedy v tomto případě: Mikulůvka – OO 

přepracování na KMD v JTSK. Vybere se katastrální území, v záložce Účastníci řízení pak 

Obec Mikulůvka. V záložce Operace se volí položka Oznámení obci a pomocí šablon        

je generováno Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací do digitální podoby. Tento dopis se vytvoří pro obec a pro 

katastrální úřad, který je součástí dokumentace k obnově operátu. 

 

 

Obr. 1: Ukázka aplikace programu ISKN – zahájení řízení obnovy operátu 

 

V případě katastrálního území Mikulůvka se oznámení zasílalo také na katastrální 

pracoviště Vsetín, protože katastrální území Kateřinice u Vsetína, Pržno u Vsetína             

a Bystřička II patří do jeho působnosti. Katastrální pracoviště Vsetín patří pod Katastrální 
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úřad pro Zlínský kraj, stejně jako katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, proto oznámení 

pro sousední katastrální úřad nebylo potřeba. 

5.1.2 Projekt obnovy operátu 

Pro každé katastrální území se zpracovává projekt obnovy katastrálního operátu.  

Projekt obsahuje [4]: 

a) charakteristiku katastrálního území, resp. lokality - informace o katastrálním území 

jsou především z ISKN,  

b) rozsah potřeby doplnění nebo vybudování PPBP, způsob stabilizace a ochrany 

bodu, popřípadě se uvede odkaz na samostatný projekt pro tuto činnost, 

c) způsob obnovy katastrálního operátu (mapováním, přepracováním) nebo převodu    

a zvolené postupy, včetně způsobu určení souřadnic podrobných bodu a doplnění 

pozemků ZE, 

d) předpokládaný termín dokončení obnovy katastrálního operátu nebo převodu, 

kalkulace časové náročnosti a zpracovatele jednotlivých etap, 

e) grafický přehled území ve vhodném měřítku se zákresem obvodu podkladů a jejich 

označením číslem  ZPMZ, názvy zpracovávaných území, kladem mapových listů 

dosavadní katastrální mapy, zákresem přebíraných obvodů map v digitální podobě, 

zákres obvodu předcházejících obnov, probíhajících pozemkových úprav a obvodů 

způsobů určení souřadnic podrobných bodů, pokud tvoří ucelené bloky (intravilán, 

extravilán a pod.) 

 

Projekt zpracovává katastrálním úřadem určená odborně způsobilá osoba. Odborně 

způsobilá osoba je podle Zákona č. 200/1994 Sb. (Zákon o zeměměřictví a o změně            

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením) fyzická osoba s ukončeným 

středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. K projektu         

se připojí stanovisko vedoucího technického útvaru a také zeměměřického a katastrálního 

inspektorátu. Projekt schvaluje ředitel katastrálního pracoviště. Současně s vyhlášením 



Ivana Punčochářová: Obnova katastrálního operátu katastrálního území Mikulůvka 

2010  17 

obnovy katastrálního operátu se založí průvodní záznam, který se vede v celém průběhu 

obnovy katastrálního operátu – viz. příloha č. 3  

Projekt pro obnovu katastrálního operátu k.ú. Mikulůvka byl vyhotoven katastrálním 

úřadem určenou způsobilou osobou paní Ing. Hanou Lavickou. 

K nejdůležitějším informacím patří zejména charakteristika katastrálního území. 

Mikulůvka má plochu 1313 ha a je složena z 2567 KN parcel a 1470 ZE parcel. Časová 

náročnost byla stanovena na 4280 hodin. Dosavadní katastrální mapy byly vedeny              

na plastové fólii a byly aktualizovány pouze graficky. Katastrální území Mikulůvka           

se nachází na deseti mapových listech (XV-16-2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, a XVI-16-1, 5). 

Souřadnicový systém je svatoštěpánský a výškový systém Bpv.  Mapy jsou v měřítku 

1:2880. Dřívější pozemková evidence je vedena na papírových mapách v měřítku 1:2880 

v souřadnicovém systému svatoštěpánském [7].  

Obnovená katastrální mapa bude v používaném souřadnicovém systému S-JTSK                

a výškovém systému Bpv. Budou převládat body o kódu kvality 3 a 8. Přiřazení kódu 

kvality se řídí zásadami, které jsou definovány [4]. 

K dalším velmi důležitým podkladům, které jsou obsaženy v projektu, jsou informace         

o sousedních katastrálních územích. Jsou důležité především pro tvorbu hraničního 

polygonu. K.ú. Mikulůvka sousedí se čtyřmi katastrálními územími, která spadají            

do působnosti katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí (Jarcová, Oznice, Lázy                

u Valašského Meziříčí, Podolí u Valašského Meziříčí) a třemi územími, která jsou 

v působnosti katastrálního pracoviště Vsetín (Kateřinice u Vsetína, Pržno u Vsetína             

a Bystřička II.).  V protokolu je uvedeno, že k.ú. Jarcová, Oznice a Bystřička jsou zatím 

pouze v analogové podobě a k.ú. Lázy u V.M., Podolí u V.M., Kateřinice u Vsetína jsou 

KM-D. Jediné katastrální území, které již bylo v DKM je Pržno u Vsetína. Během práce        

na obnově k.ú. Mikulůvka se však zároveň pracovalo i na obnově k. ú. Jarcová.  Ve chvíli, 

kdy se práce dostala do fáze vyrovnání hraničního polygonu, byl už hraniční polygon          

pro k.ú. Jarcová hotov. Proto se musela brát za závaznou katastrální hranici nejen z Pržna        

u Vsetína ale i  Jarcové. 

Dále  projekt obsahuje jednotlivé kroky týkající se postupu obnovy, činnosti v ISKN, 

přípravy řízení o námitkách a časového postupu, kontrolní činnosti, výsledného elaborátu   
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a na závěr je uveden seznam souvisejících předpisů. Tyto kroky budou popsány v dalších 

částech této práce. 

5.2 Přehled záznamů podrobného měření změn a přehled 

identických bodů 

V katastrálním území, ve kterém má být provedena obnova přepracováním, se založí 

přehled ZPMZ a přehled identických bodů. 

Podklady které se využívají při obnově k. ú.: 

a) data platného stavu SGI a SPI v ISKN, 

b) výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci 

katastrálního pracoviště, 

c) operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud 

evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI. 

V katastrálním území se vyhotoví přehled všech výsledků zeměměřických činností 

uložených v záznamech podrobného měření změn, které jsou v měřické dokumentaci 

katastrálního pracoviště. Přehled ZPMZ se také vyhotoví jako grafický soubor,            

který obsahuje čísla ZPMZ. Čísla ZPMZ se vkládají přímo do prostoru změny. Číslo může 

být uvedeno i vícekrát.  

ZPMZ, která nejsou očíslována v aktuální číselné řadě, se nově očíslují zápornými čísly         

ve zvláštní číselné řadě.  

Zároveň s přehledem ZPMZ byla vytvořena pomůcka „vývoj parcel“ – viz. obr. 2.          

Do vývoje parcel se navede číslo ZPMZ. Vypíše se seznam parcel, které vznikly tímto 

záznamem a parcely, které jsou jím dotčeny. Do toho přehledu byly zaznamenány parcely, 

u kterých byly uvedeny oměrné - pro případ řešení možných nejasností při další práci. 

V případě potřeby je pak možné rychlé vyhledání ZPMZ, ve kterém jsou jakékoli 

informace o dané parcele. Z praktických zkušeností plyne, že tento přehled je velmi 

užiteční při poskytování informací geodetům. 
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Obr. 2 Ukázka programu pro zavedení vývoje parcel. Vlevo tabulka pro navádění vývoje, 

vpravo tabulka pro vyhledáni ZPMZ podle čísla parcely 

 

Grafický přehled ZPMZ byl zpracován v programu MG Nautil. Přehled obsahuje asi 500 

položek.  

Proto navádění grafického přehledu ZPMZ bylo nutné nejprve v programu MG Nautil 

vytvořit projekt (výkres) Mikulůvka.  

5.3   Vytvoření projektu (výkresu) 

Projekt je vytvořen v programu MicroGEOS Nautil. MG Nautil slouží ke zpracování všech 

způsobů obnovy katastrálního operátu. Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních 

pracovišť a úřadů ve čtrnácti krajích ČR. Program je užíván v resortu ČÚZK                      

v neomezeném počtu licencí. 

5.3.1   Vytvoření projektu v programu MG Nautil 

V záložce Administrace – Definice projektu – založíme nový projekt, který dostane 

automaticky přiděleno ID projektu. V případě Mikulůvky to je 27001. Dále doplníme 

produkt (pro tvorbu digitálních map – MicroGEOS Map), název projektu (Mikulůvka – 

KMD), technologie obnovy (SGS – Final), původní měřítko (1:2880), podkladové měřítko 

(1:2880), vztažné měřítko (1:1000), typ mapy (KMD), typ souřadnicového systému         

(S-JTSK), adresář s daty v projektu ( H:\Vugtk\Data\27001).  
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Na určeném disku, v tomto případě h:\, se vytvoří automaticky složka Mapy,                 

která obsahuje 14 referenčních výkresů. Do každého z těchto výkresů je možno umístit 

soubor, musí však mít název 27001.rdl jinak nebude spustitelný.  

Dále je nutné importovat S-JTSK body z ISKN do výkresu. V ISKN, v nabídce 

Poskytování údajů, vytvoříme VFK celého katastrálního území (Hromadná data – 

výměnný formát ISKN). Exportovaný soubor z ISKN nahraji do MG Nautil.  

5.4   Vytvoření grafického přehledu ZPMZ 

Tímto krokem se vlastně vracíme do článku 5.2. Dva ze 14 automaticky vytvořených 

výkresů v projektu se jmenují ZPMZ1 a ZPMZ2. Výkres ZPMZ1 se používá pro grafický 

přehled ZPMZ vedených v místním systému. Výkres ZPMZ2 se pak používá pro grafický 

přehled čísel ZPMZ z RESu. Čísla se do výkresu ukládají automatizovaně z ISKN. Cestou 

v ISKN (Poskytování údajů – Grafické údaje – Zobrazení mapy – zobrazení mapy k.ú. 

Mikulůvka – Nástroje PU – Nastavení PM – Obsah PM – a vyberu v přehledu ZPMZ – 

ZPMZ v JTSK ) zobrazíme přehled ZPMZ vedený v J-TSK, které jsou vedeny v RESu. 

Vytvořený soubor nakopírujeme do výkresu ZPMZ2 (musíme přejmenovat na 27001.rdl – 

jinak nelze přečíst). 

Ilustrativní výsledek viz. obr. 3 

 

Obr. 3 Grafický přehled ZPMZ, růžovou barvou jsou zobrazena čísla ZPMZ vedena již 

v souřadnicovém systému S-JTSK a modrou pak ostatní ZPMZ. 
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Tím je hotový přehled všech zeměměřických podkladů provedených v katastrálním území, 

který velmi usnadňuje další práci při obnově operátu. 

5.5   Přehled identických bodů 

Zpracovává se přehled identických bodů a linií využitelných pro transformace souřadnic 

bodu a pro zpřesňující transformaci souvislého rastru.  

Identické body jsou v terénu jednoznačně identifikovatelné a v transformovaném podkladu 

zobrazené body. Jsou to hlavně trvalým způsobem označené původní lomové body           

na hranicích katastrálních území nebo na hranicích pozemků. Identickými body mohou být 

také lomové body na obvodu budov, nebo body na jiných trvalých předmětech obsahu 

katastrální mapy, pokud se jejich původní poloha nezměnila. 

Přehled identických bodů se vyhotoví jako grafický soubor na podkladě rastrového obrazu 

katastrální mapy a mapy dřívější pozemkové evidence, RES, vektorového a hraničního 

polygonu a případně i ortofota. 

Identické body již určené v S-JTSK se vyznačí zeleně svým číslem a značkou č.1.10 podle 

bodu 10.2 přílohy [6]. Stejnou značkou, ale červeně, se pak vyznačí také body, které            

je třeba zaměřit. 

Mezi body, které je třeba zaměřit se zahrnují i hraniční znaky nalezené při revizi hranice 

katastrálního území. Lomové body na hranicích jiných než vlastnických se za identické 

body volí pouze výjimečně.  

Pro zaměření identických bodů nebo pro převzetí identických bodů z dokumentace 

výsledků zeměměřických činností se vyhotoví nové ZPMZ, které má náležitosti podle 

bodu 16.1 písm. a) až d) přílohy katastrální vyhlášky. Popisové pole se vyplní přiměřeně 

účelu vyhotovení. 

5.6   Částečná revize katastru 

Před vynesením identických bodů do rastrového obrazu se musí provést v případě obnovy 

přepracováním částečná revize katastru. Revize se provádí podle §63 odst. 3 písmene a) [6] 

v součinnosti s obcí. 
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Předmětem revize katastru je (§50 odst. 4, [6]): 

- hranice katastrálního území a další prvky polohopisu, 

- zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího 

evidování, sledování a řešení, 

- seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními a seznam 

budov bez čísel popisných a čísel evidenčních, 

- body polohového bodového pole, 

- místní a pomístní názvy. 

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru bylo zasláno obci i vyvěšeno na úřední 

desce katastrální úřadu zároveň s oznámení o zahájení obnovy operátu. 

V našem případě probíhala částečná revize katastru ve dvou etapách. První by se dala 

nazvat jako přípravná. Ta probíhala v kanceláři. Spočívala v prostudování všech ZPMZ, 

které byly vedeny v místním systému. Postupně se bral jeden náčrt za druhým a zjišťovalo 

se, zda v prostoru, který je obsažen v tomto plánu, jsou již body zaměřené v S-JTSK. 

Červenou značkou se označily body, které budu potřebovat zaměřit.  Při této práci             

se současně třídily záznamy, u kterých se budou počítat body pomocí ortogonální metody 

nebo u kterých bude možné provést transformaci bodů do S-JTSK. Zaznačené body bylo 

potřeba ověřit v terénu. Tato druhá etapa by se mohla nazvat terénní. Nejprve byly ověřeny 

body v intravilánu. Pomůckou byly nakopírované náčrty, ve kterých byly zaznamenány 

identické body. Ty byly podle reálné situace v terénu potvrzeny nebo vyloučeny. Nejčastěji 

proto, že stavba prošla rekonstrukcí a bod, který byl zaznačen, už by nebyl identický 

s náčrtem a tím pádem ani s mapou. Stávalo se to velmi často. Téměř polovina staveb byla 

po rekonstrukci. Jen velmi málo vlastníků si nechalo tuto změnu zaměřit a zanést              

do katastru.  

Ani revize katastrálních hranic nebyla příliš úspěšná. Z 52 hraničních kamenů byly 

nalezeny jen dva. Tyto dva body byly označeny oranžovým sprejem a byly zaznamenány 

jejich přibližné souřadnice pro lepší orientaci měřické skupiny, která bude body zaměřovat.  

Po dokončení revize byl podle poznámek z terénu vytvořen grafický přehled identických 

bodů a bodů, které bude potřeba zaměřit. 
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Naše katastrální pracoviště nemá skupinu, která by měřila v terénu. Podklady byly 

odevzdávaly soukromé geodetické firmě, která body pro nás zaměřila. 

Protože k.ú. Mikulůvka je docela velké území (10 mapových listů), nebylo možno 

odevzdat grafický přehled vytištěný v celku. Proto byly předány  jen očíslované výřezy 

z katastrální mapy s označenými identickými body. Zároveň byla nachystána i mapa 

s přehledem a očíslováním výřezů pro lepší orientaci.  

Tato firma nám předala ZPMZ (číslo 581) s téměř 1200 nově zaměřenými body                 

a s přehlednými náčrty s označením těchto bodů. 

Zároveň byla tato firma pověřena vytvořením PPBP pro k.ú. Mikulůvka, protože PPBP 

v k. ú. Mikulůvka dosud nebylo vytvořeno. 

5.7 Budováni nebo revize a doplnění PPBP 

Pro potřeby podrobného měření při obnově katastrálního operátu a při jeho následném 

vedení se z bodů ZPBP, ZhB, PPBP a bodů referenční sítě permanentních stanic určují 

body PPBP (§14 katastrální vyhlášky). Z těchto bodů se dále při podrobném měření určují 

pomocné měřické body. Technické požadavky na body PPBP, jako je volba polohy, 

způsob stabilizace, hustota, kritéria přesnosti a obsah geodetických údajů o bodech, jsou 

stanoveny v bodě 12 přílohy [6]. Obsah dokumentace o zřízení bodu PPBP je stanoven             

v § 68 [6]. 

Pokud není revize a doplnění PPBP součástí projektu obnovy katastrálního operátu, 

zpracuje se pro každé katastrální území nebo jeho část projekt budování nebo revize           

a doplnění PPBP. 

5.8 Určení souřadnic podrobných bodů 

Souřadnice podrobných bodů polohopisu katastrální mapy obnovované přepracováním           

se podle platného stavuje jejího obsahu a obsah map dřívějších pozemkových evidencí 

získají postupem stanoveným v § 63 odst. 4 [6].  

Ta říká že: „Souřadnice lomových bodů hranic parcel analogové mapy a parcel 

zjednodušené evidence, souřadnice lomových bodů obvodů budov a obvodů vodních děl       

a souřadnice lomových bodu dalších prvků polohopisu se: 
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a) převezmou z registru souřadnic těchto bodů evidovaných v katastru, 

b) vypočtou z výsledků dřívějšího geodetického nebo fotogrammetrického 

určení polohopisu v S-JTSK nebo v původním souřadnicovém systému,        

ve kterém bylo provedeno číselné zaměření přepracovávané katastrální 

mapy, nebo z výsledků měření dokumentovaných v záznamech podrobného 

měření změn v místním souřadnicovém systému, v případě dalších prvků 

polohopisu převezmou z geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby podle zvláštního právního předpisu, 

c) určí vektorizací rastrových souborů analogových map v S-JTSK,                 

nebo v jiném souřadnicovém systému transformovaných do S-JTSK, u nich 

je eliminována deformace mapy, 

d) určí kartometrickou digitalizací, pokud nelze užít postup podle písmene c), 

přičemž souřadnice se transformují do S-JTSK po mapových listech          

nebo po blocích.“ 

Přednost se dává způsobům tak, jak jsou uvedeny v pořadí. 

Bodům vypočteným z údajů původních ZPMZ v místním souřadnicovém systému              

se přiřadí kód kvality podle nejméně přesného bodu použitého pro výpočet. Při určování 

souřadnic podrobných bodů se využije zejména shodnostní, popřípadě Helmertova 

transformace.  

Bodům převzatým z registru souřadnic – tzv. RES v ISKN se přiřadí kód kvality podle 

těchto zásad: 

a) u bodů napojení změny v geometrickém plánu – tj. bodům na dosavadních 

hranicích pozemků, ze kterých nová hranice při dělení pozemků vychází,         

je kód kvality dán kódem kvality u navazujících kontrolních bodů, 

b) u bodů na nové hranici a na nové vnitřní kresbě v geometrické plánu 

s výjimkou bodů podle písmene a) je kód kvality dán přesností měření – 3 

nebo 4, 

c) u bodů vyšetřených a zaměřených v rámci původního mapování je kód 

kvality dán přesností původního měření – 3, 4 nebo 5, 
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d) bobům určeným v rámci pozemkové úpravy se přeřadí kód kvality 3. 

Přitom se bodům ponechá jejich původní číslo.  

Za současného stavu existují oblasti, kde je znám dostatečný počet vhodných bodů           

pro transformaci nebo výpočet dalších podrobných bodů. Platí to zejména v intravilánu, 

kde je větší frekvence měření a tím pádem větší počet bodů zaměřených v S-JTSK. Z bodů 

zaměřených v S-JTSK lze transformací jednotlivých ZPMZ vedených v místním systému 

nebo ortogonální a polární metodou získat nové podrobné body v S-JTSK pro danou 

oblast. Existují však i oblasti, především extravilán, kde nejsou k dispozici vhodné body 

v S-JTSK. Zpracování těchto oblastí proběhne až po dodání změřených identických bodů 

od externí firmy.  

5.8.1   Vypočítání podrobných bodů pomocí ortogonální metody 

Při této metodě se podrobné body vypočítají pomocí pravoúhlých souřadnic – staničením        

a kolmicí – k měřické přímce. Staničení je délka měřená od počátku po měřické přímce, 

kolmice je délka kolmá k měřické přímce, měřená mezi měřickou přímkou a určovaným 

bodem. 

Jednotlivé body se počítají pomocí programu Groma. Zvolí se základní měřická přímka, 

která je dána minimálně dvěma body v S-JTSK. Podle geometrického plánu pak zadáváme 

staničení a kolmice. Body se ukládají do námi stanoveného seznamu souřadnic. Číslo 

katastrálního území a rezervované ZPMZ je zadáno do programu Groma a na základě 

těchto informací už program přiděluje každému bodu jeho kompletní číslo. Pro každou 

vytvořenou parcelu se ukládá protokol. Protože nebylo vhodné vytvářet nové číslo ZPMZ 

pro každou parcelu, která se skládala většinou ze 2 – 10 bodů, rozhodlo se, že pod každé 

číslo ZPMZ (tzn. do jednoho seznamu souřadnic, který se nazýval podle tohoto 

přiděleného ZPMZ) uložíme přibližně sto bodů.  Stejně pak protokol k tomuto seznamu 

souřadnic se skládal z cca 12 protokolů o provedeném výpočtu ortogonální metodou.       

Ke každému protokolu o provedeném výpočtu se uložila poznámka o tom, z kterého 

původního ZPMZ se vycházelo. Seznam souřadnic se doplnil o kódy kvality těchto bodů          

a způsob pořízení a importoval se přes program MG Nautil do výkresu. 
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5.8.2 Transformace ZPMZ vedeného v místním souřadnicovém   

systému do S-JTSK 

K transformaci opět využijí dva, ale lépe tři až čtyři body v S-JTSK. Tyto body musí být 

identické s body, které jsou zaměřeny v místním systému. Na základě identity těchto bodů 

je program Groma schopen ostatní body zaměřené v místním systému přepočítat              

do souřadnicového systému S-JTSK. V tabulce se zvolí dvojice, ale lépe trojice 

identických bodů – transformační klíč. Zadáme programu, který seznam souřadnic chceme 

pomocí tohoto transformačního klíče transformovat a zadáme cílový seznam souřadnic,            

do kterého se body uloží se stejným číslem, ale v souřadnicovém systému S-JTSK. Tento 

nový seznam musíme přečíslovat a přiřadit tak bodům číslo podle nového rezervovaného 

ZPMZ. Bodům se opět přiřadí kód kvality a způsob pořízení a mohou se importovat          

do kresby. 

5.9   Transformace rastrů 

Transformace PK a KN rastrů se provádí v programu Kokeš, verze 8.73. Systém Kokeš 

obsahuje moduly pro zpracování měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, 

nástroje pro kontroly a topologické úpravy dat a další. Je vhodným nástrojem pro všechny 

běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl. Pro některé speciální úlohy 

jsou určeny jeho další nadstavby. Všechny operace a výpočty jsou protokolovány               

a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů. 

K transformacím se využívá souvislý nebo vyrovnaný PK rastr a souvislé nebo vyrovnané 

PK rastry okolních katastrálních území. Dále se pak používá hraniční polygon                       

a naskenované KN rastry všech mapových listů. 

5.9.1   Hraniční polygon 

Hraniční polygon byl vytvořen podle Metodického a organizačního pokynu k provedení 

vektorizace zobrazení průběhu katastrálních hranic a hranic obce č.j. ČÚZK 9018/2008-22 

ze dne 4.6. 2008 v Českých Budějovicích.  

Tento hraniční polygon musí být přizpůsoben hranicím katastrálního území v PK stavu. 

Toto přizpůsobení hraničního polygonu se provádí v MG Nautil. 
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 Prvním krokem je načtení souvislého rastru zpracovávaného území a všech souvislých 

rastrů katastrálních území sousedních a načtení hraničního polygonu. Pro přehlednost 

práce je velmi výhodné použít pro každý katastr jiné barevné zobrazení rastru. Katastrální 

hranice by měla být totožná s katastrální hranicí sousedních katastrů a s hraničním 

polygonem – viz. obr. 4. V místech, kde nesouhlasí hraniční polygon s oběma 

katastrálními hranicemi, se musí upravit. Někdy se i stává, že se hranice sousedních 

katastrů rozcházejí. Potom musíme hraniční polygon upravit tak, že jej umístíme 

doprostřed tohoto rozdílu katastrálních hranic. 

V místech, kde katastrální území sousedí s katastrálním územím, kde je již mapa v DKM 

nebo KMD, přizpůsobíme hraniční polygon přesně těmto hranicím. 

V případě vyrovnání hraničního polygonu katastrálního území Mikulůvka jsme byli vázáni 

hranicemi Jarcové, u které právě probíhalo námitkové řízení a vše směřovalo k vyhlášení 

platnosti KMD mapy a Pržna u Vsetína kde je DKM mapa.  

Práce ale byla komplikována překatastrováním (převzetím části katastrálního území 

z území jiného) a to hned ve třech místech katastrálního území. Bohužel hraniční polygon 

byl vytvořen podle stavu před překatastrováním, takže hraniční polygon musel být 

dokreslen podle listin o překatastrování.  

 

Obr. 4 Hraniční polygon (tenká žlutá čára), který přesně sedí na hranici PK rastru k.ú. 

Mikulůvka (šedý rastr) a na hranici PK rastru k.ú. Oznice (oranžový rastr) 
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5.9.2   Vyrovnávací transformace PK rastru 

Vyrovnávací transformace PK rastru slouží k připojení tohoto rastru na hraniční polygon. 

PK rastr se „natáhne“ na polygon. Tento proces se také realizuje v systému Kokeš.  

Otevře se souvislý PK rastr katastrálního území a hraniční polygon. Rastr se otevírá 

v nabídce Soubor – Otevřít nebo přes ikonu. Stejně tak se otevírá i vyrovnaný polygon.  

K transformaci rastru dojde pomocí transformačního klíče. Nový transformační klíč             

se otevírá v nabídce Výpočty – Klíč a transformace. Do klíče se nejdříve musí načíst body 

z vyrovnaného hraničního polygonu. V klíči klikneme na ikonu Číst zadání – Dgn hranic    

a otevřeme náš vyrovnaný polygon. Do zadání transformačního klíče se načtou všechny 

vrcholy vektorového hraničního polygonu. Vrcholy polygonu jsou automaticky načteny 

jako body výchozí i cílové. Je potřeba podrobně prostudovat celou katastrální hranici a PK 

rastr „přitáhnout“ k hraničnímu polygonu. K tomu nám pomůžou jednotlivé body klíče. 

Každý bod je složen z výchozího a cílového bodu, což jsou vlastně identické body,              

které by měly být po transformaci totožné. Jako výchozí bod se označuje bod na rastru          

a cílový pak bod, kam potřebujeme rastr „přitáhnou“. Tzn. první kliknutí (výchozí bod) 

zvolíme na rastru a cílový bod potom na hraničním polygonu.  

Důležité je klíč pravidelně ukládat. Klíč se ukládá do souboru s příponou .txt. Tento klíč 

pak můžeme kdykoli otevřít a použít k transformaci. 

Transformace se volí Podobnostní s Jungovou dotransformací. Před samotným spuštění 

transformace označíme políčko Záznam, díky kterému se nám automaticky vytvoří 

protokol o transformaci a transformaci odstartujeme ikonou Start.  

Po úspěšném proběhnutí transformace se nám objeví transformovaný rastr. Opět je potřeba 

prostudovat celý hraniční polygon a v jeho okolí PK rastr, jestli transformací nedošlo          

ke zvlnění rovných úseků rastru nebo zkreslení úhlů. Většinou se transformační klíč 

několikrát upravuje a transformace se tím dolaďuje. Musíme však dávat pozor, abychom 

před každou úpravou transformačního klíče odpojili již transformovaný rastr a opět 

připojili původní netransformovaný. Také si musíme dávat velký pozor při zavírání 

transformovaného rastru, který ještě není v takovém stavu, jaký potřebujeme, abychom  jej 

neuložili (u tohoto rastru se objeví žlutý blesk), protože v tuto chvíli bychom přišli              

o původní stav rastru. Pokud jsme spokojeni s transformací rastru, klikneme na ikonu 
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Přerastrování nebo v nabídce Rastr – Přerastrování a zvolíme cílový soubor, do kterého 

chceme transformovaný PK rastr uložit (*.cit). Původní rastr zavřeme a opět neukládáme.  

Tímto krokem máme vyrovnaný hraniční polygon a jemu přizpůsobený PK rastr. 

5.9.3   Vyrovnávací transformace KN rastru 

Vyrovnání KN rastru už není tak jednoduché jako tomu bylo u PK rastru. A  to především 

proto, že KN rastr je naskenován po mapových listech, tzn. není souvislým rastrem. Proto 

bude prvním krokem vytvořit souvislý KN rastr z mapových listů. K tomu se využije klad 

mapových listů. Při zobrazeném PK rastru v nabídce Nástroje – Klady map zvolíme          

Sv. Štěpán JTSK (pro Moravu) v měřítku 1:2880 a spustíme Generovat. Zobrazí se klad 

mapových listů v S-JTSK.  V nabídce Okna – Nové Okno otevřeme nová okna a necháme 

tato okna seřadit vedle sebe. V jednom okně zůstane zobrazen klad mapových listů             

a v druhém okně otevřeme příslušný mapový list, který potřebujeme transformovat           

do         S-JTSK. Transformace proběhne opět přes transformační klíč (Výpočty – Klíč            

a transformace). Tentokrát bude použita podobnostní transformace bez dotransformace 

(zatrhne se v klíči). Princip je stejný jako u transformace PK rastrů, proto je potřeba 

označit výchozí a cílové body. V tomto případě je výchozím bodem roh mapového listu           

a cílovým roh mapového listu na kladu mapových listů. Protože bude transformován rastr 

(roh mapového listu) na bod (průsečík v kladu mapových listů), musí být vhodně zvolen 

kurzor pro snímání rastrů nebo bodů (přepínaní F6 nebo ikonou). Tímto postupem zvolíme 

všechny čtyři body (rohy mapového listu) transformace. Uložíme si klíč, nejlépe 

pojmenovaný podle mapového listu, pro lepší orientaci (př. 151604.txt). Zvolíme políčko 

Záznam pro vytvoření protokolu o transformaci a spustíme transformaci ikonou OK. 

Přerastrujeme a zavřeme bez uložení původní KN rastr - jeho mapový list. Přerastrovaný 

mapový list otevřeme a ořízneme podle hraničního polygonu nebo podle katastrálních 

hranic parcely, které již nepatří do našeho katastrálního území. K ořezání slouží ikona 

v nabídce. Můžeme volit, zda budeme ořezávat čtvercem, nebo polygonem. Také můžeme 

zvolit, zda po ořezání bude odstraněn vnitřek nebo vnějšek zvolené oblasti. V našem 

případě je výhodnější použít polygon, kterým poměrně přesně obtáhneme rám mapového 

listu a hranice katastrálního území. Po uzavření polygonu se rastr ořeže - viz. obr. 5. 



Ivana Punčochářová: Obnova katastrálního operátu katastrálního území Mikulůvka 

2010  30 

Uložíme jej tak, aby bylo jasné, o který mapový list se jedná, a že je již ořezán – např. 

151604_orez.cit. Tímto postupem zpracujeme všechny mapové listy. 

  

Obr. 5 Znázornění neořezaného KN rastru v podobě mapového listu transformovaného na 

hraniční polygon – šedě, stejného, ale ořezaného rastru – modře a žlutě pak hraničního 

polygonu. 

5.9.4   Zpřesňující transformace KN rastru 

Zpřesňující transformace KN rastru je přizpůsobení tohoto rastru k PK stavu. Znamená           

to tedy, že KN rastr budeme „ přitahovat“ k PK rastru. Základem je otevřený souvislý PK 

rastr transformovaný na hraniční polygon. Na tento rastr se postupně transformuje            

po mapových listech. Opět otevřeme nový klíč, pro každý mapový list zvlášť. Jako výchozí 

body jsou značeny body na KN rastru, jako cílové potom body PK rastru. Čím více bodů 

nadefinujeme, tím přesnější výsledek získáme – viz. obr. 6. Zvolíme tlačítko Záznam,             

pro vytvoření protokolu, a zvolíme typ transformace. V tomto případě je to Afinní 

transformace s Jungovou dotransformací. Po proběhnutí transformace se KN rastr srovná 

s PK rastrem. Opět musí proběhnout kontrola, zda se rastr nezdeformoval. V případě 

potřeby je možno z klíče odebrat či přidat body. Nesmíme zapomenout vypnout již jednou 

transformovaný rastr a připojit si původní rastr. Pokud jsme již s transformací spokojeni, 
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přetransformujeme tento rastr do nového, tzn. uložíme jej pod novým jménem                     

(př. 151604_v.cit) a původní rastr bez uložení zavřeme – viz obr. 7. 

 

Obr. 6 Ukázka transformačního klíče, pomocí kterého transformujeme KN rastr                  

(šedá barva) na PK rastr (oranžová barva). Body transformačního klíče jsou modrá čísla.                

Na obrázku je zachycen stav před proběhnutím transformace a před přerastrováním. 

.  

Obr. 7 Stejná situace, ale po proběhnutí transformace a po přerastrování. Rastr KN                                          

se dobře stotožnil s rastrem PK. 



Ivana Punčochářová: Obnova katastrálního operátu katastrálního území Mikulůvka 

2010  32 

Jestliže jsou tímto postupem transformovány všechny mapové listy, můžeme je nyní spojit 

v jeden souvislý KN rastr. K tomu potřebujeme mít otevřeny všechny transformované 

mapové listy a v nabídce Rastr - Tisk do rastru, sloučíme je do jednoho rastru, který 

uložíme pod novým názvem souboru *.cit. Tímto vznikne vyrovnaný KN rastr. 

5.9.5   Zpřesňující transformace PK rastru 

Zpřesňující transformace se provádí na měřené identické body nebo na body katastrální 

hranice DKM, KMD nebo na body doplněného vektorového hraničního polygonu,                     

u kterého již byla zpřesňující transformace provedena. Typ transformace je vždy 

Podobnostní s Jungovou dotransformací.  

Jako výchozí body transformace budou značeny body PK nebo KN rastru a cílové                 

pak budou buď změřené identické body nebo body z výpočtů, transformací nebo z RESu. 

Všechny tyto body jsou již v S-JTSK.  

Vhodnost zařazení jednotlivých bodů do klíče je třeba posuzovat na základě širších 

souvislostí. K tomu slouží v programu zobrazení výchozích a cílových bodů, vektorů oprav 

na jednotlivých bodech a jejich barevné rozlišení. Červená barva označuje vektory oprav 

na bodech, jejichž souřadnicová odchylka je větší než dvojnásobek povolené střední 

souřadnicové chyby transformačního klíče, zobrazení hran bloků, koeficient zobrazení 

podrobných bodů a pomocné srovnání výměr. Koeficient zobrazení podrobných bodů              

je sloupec zpb v tabulce zadání transformačního klíče. 

Opět v programu Kokeš připojíme vyrovnaný PK rastr a vyrovnaný KN rastr. Barevně si                  

je odlišíme pro lepší přehlednost. Dále připojíme výkres, který jsme vytvořili v MG Nautil 

a připojíme všechny měřené, vypočítané a transformované body. Tyto body vkládáme            

do Kokeše v souboru, který má příponu *.stx. Soubor získáme uložením textového souboru 

v programu Groma s příponou .stx. 

Pro zpřesňující transformaci si opět otevřeme nový transformační klíč. Používáme 

Podobnostní transformaci s Jungovou dotransformací. 

Jako výchozí body snímáme body rastru. Přednost dáváme PK rastru. Jako cílové body pak 

snímáme body měřené nebo vypočítané a to pouze ty, jejichž kvalita je ohodnocena kódem 

3 viz. obr. 8.  
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Pro transformaci volíme co největší počet bodů. Také se musí do transformačního klíče 

přidat body z hraničního polygonu, aby zůstal nezměněn.  

Po nasnímání všech bodů označíme Záznam (vytvoření protokolu) a spustíme transformaci 

ikonou OK.   

Po proběhnutí transformace, která trvá i hodinu, je nutné důkladně prohlédnout celý rastr. 

Zda nedošlo k deformaci, nebo zda nenajdeme další body, které by bylo potřebné přidat        

do transformačního klíče. Nebo naopak, zda některé body neodpojíme a z transformace tím 

pádem vyloučíme. Transformaci můžeme po úpravách klíče spustit znovu. Nesmíme však 

zapomenout vypnout bez uložení již transformovaný rastr a připojit původní. 

Ve chvíli, kdy jsme s transformací spokojeni, zvolíme přerastrovat a rastr uložíme           

pod novým názvem souboru. Tento nově vytvořený rastr bude sloužit jako podklad         

pro vektorizaci. Čím přesněji se nám podaří rastr přizpůsobit kresbě – zobrazení je         

bez deformací - tím přesnější pak bude vektorizace – viz. obr. 9. 

 

Obr. 8 Na obrázku je znázorněn šedě KN rastr (PK rastr pro větší přehlednost obrázku 

odpojen, protože parcely zobrazené na obrázku v tomto stavu ještě neexistovaly) a zeleně 

potom nová kresba. Modré jsou body zpřesňujícího transformačního klíče. Stav                

před transformací a přerastrováním. 
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Obr. 9 Stejná situace, ale po transformaci a po přerastrování. 

5.10  Tvorba výkresu KMD 

Na základě importovaných vektorových prvků obsahu SGI z ISKN, importovaných bodů 

vzniklých z výpočtů z výsledků dřívějšího geodetického určení polohopisu v původním 

souřadnicovém systému, ve kterém bylo provedeno číselné zaměření, a z výsledků měření 

dokumentovaných v ZPMZ v místním souřadnicovém systému transformací na identické 

body, zaměřené v S-JTSK a s využitím připojených transformovaných rastrových obrazů 

základních podkladů,  tvoří  vektorová kresba platného obsahu katastrální mapy a hranic 

doplňovaných pozemků ZE. V případě shodného měřítka katastrální mapy a mapy dřívější 

pozemkové evidence se pro vektorizaci identické kresby přednostně využije rastrový obraz 

mapy dřívější pozemkové evidence.   

Body určené při vektorizaci rastrového obrazu, se označí dvanáctimístným číslem ve tvaru 

PPPSZZZZCCCC, kde [4]:  

- PPP je pořadové číslo katastrálního území, 

- S je uvnitř územního obvodu nulové číslo nebo může znamenat příslušnost 

obvodu do sousedního územního obvodu a pak má hodnotu 1 – 8, 

- ZZZZ je číslo měřického náčrtu ,   
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- CCCC je pořadové číslo podrobného bodu v rámci měřického náčrtu 

v rozmezí od 1 do 3999.  

Pro vektorizaci se vytvoří nové číslo ZPMZ. Protože bodů vzniklých při vektorizaci bude 

více jak 3999, bude potřeba těchto ZPMZ vytvořit postupně více.  

Body polohových bodových polí se ve výkresu KMD nevyznačují, v ISKN se zobrazují 

automatizovaně ze souřadnic vedených v databázi polohových bodových polí. V případě, 

že bod polohového bodového pole tvoří lomový bod polohopisu, nahradí se podrobným 

bodem se shodnými souřadnicemi. 

Hranice katastrálního území se převezme z doplněného vektorového hraničního polygonu.  

Obsah dosavadní katastrální mapy, který je nad rámec obsahu stanoveného v §16 odst. 6 

[6], se nevektorizuje.  Ten říká: 

„V souboru geodetických informací jsou dále geometricky a polohově určeny další prvky 

polohopisu, kterými jsou: 

- osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody, 

- hrana koruny a střední dělicí pás silnice nebo dálnice, 

- most, 

- osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 m, 

- propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází 

vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

- nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů, 

- zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka, 

- budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže 

parcele nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, 

s výjimkou drobných staveb.“ 

Vytvořením samostatných parcel se odstraní nespojité parcely s dělenou slučkou.  

Uvnitř parcely musí být umístěno vždy jedno parcelní číslo (formát určen programem), 

které se umísťuje do středu parcely a jeho vztažný bod představuje definiční bod parcely. 

Podle § 2 odst.1 písm. f) [6], definičním bodem je bod umístěný uvnitř katastrálního 
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území, parcely, zobrazení budovy nebo vodního díla v katastrální mapě, poblíž jejího 

středu, se souřadnicemi určenými v S-JTSK. Velikost parcelního čísla je možné v případě 

potřeby zmenšit o 1/3. Pokud u malých parcel zmenšené definiční parcelní číslo není 

zřetelné a čitelné ve standardním grafickém výstupu, definiční parcelní číslo                                

se minimalizuje a uvede se vně parcely do volného místa, co nejblíže u její hranice, a jeho 

příslušnost k parcele se vyznačí šipkou, vycházející z minimalizovaného parcelního čísla            

a směřující k popisovému číslu. U řemenových parcel se popisové parcelní číslo může 

uvést rovnoběžně s parcelou mimo ni tak, aby číslo bylo čitelné z jihu, případně z východu 

a byla jednoznačná jeho příslušnost k parcele. 

Mapová značka druhu pozemku se umístí uvnitř parcely poblíž středu nad parcelní číslo.   

U malých parcel, do kterých nelze značku umístit, je možno ji zmenšit o 1/3 nebo vypustit.  

Vyznačení hranice chráněného území a ochranného pásma se provede příslušnou mapovou 

značkou. Pokud tato hranice probíhá po hranici pozemku, vyznačí se mapovou značkou 

vedenou ve vzdálenosti 0,5 m souběžně s hranicí parcely a umístí se dovnitř tohoto území. 

Výkres KMD se vytváří v MG Nautil. Založení výkresu je již popsáno v článku 5.3.             

Pro kresbu je použit výkres DGN. Ke kresbě potřebujeme připojené vyrovnané PK a KN 

rastry. Ve výkresu jsou již zobrazeny všechny body RES a vykresleny kresby z těchto 

bodů a dále potom body vypočítané a body transformované ze ZPMZ vedených v místním 

souřadnicovém systému a jejich kresby. 

Prvky pro kreslení KMD jsou v nabídce Microstation – Nástroje – Panely nástrojů – 

Microgeos Map. 

Pomocí těchto prvků vektorizujeme mapu KN. Zároveň musíme vektorizovat i pozemky 

ZE.  Při popisu parcel ZE parcelními čísly nepoužíváme šipku k parcelnímu číslo. U těchto 

parcel stačí, aby v parcele byl vložen definiční bod parcelního čísla, což je bod,               

který máme na kurzoru při umisťování. 

Po vykreslení celého katastrálního území je výkres DGN převeden do výkresu SGS. 

Postup je následující. Výkres SGS zvolíme jako aktivní a připojím výkres DGN. V nabídce 

Soubor-Referenční výkresy, v tabulce vybereme Obsah – Výkresy a označíme připojený 

výkres DGN. Potom Nástroje – Spojit do aktivního a kliknutím do výkresu potvrdíme. 

Výkres je nyní nakopírován v SGS. 
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5.10.1 Podrobnější popis funkce ikony Linie Final 

Linie Final se používá na slučování, přečíslování a dělení parcel. Při obnově operátu 

nejčastěji používáme linii Final u tzv. prosluček (parcela s jedním parcelním číslem 

složená ze dvou částí). Linií Final se také ruší zbořeniště a společný dvůr. Je využívána            

při stavbě na cizím pozemku a slučování parcel ZE. 

Při použití linie Final je potřeba v ISKN založit nové číslo ZPMZ a rezervovat nová 

parcelní čísla. Ty se pak přiřazují parcelám v nabídce kreslení prvku jako text. 

5.10.1.1  Proslučky 

Jedné ze dvou částí parcel se nechá původní parcelní číslo a druhá část se podlomí dalším 

následujícím volným podlomením tohoto parcelního čísla. Pokud tato parcela není ještě 

podlomená, musíme pamatovat na to, že v ISKN budeme rezervovat podlomení hned dvě 

(1 a 2). 

Linie Final se umisťuje pomocí příslušné ikony . Kliknutím do parcely levým tlačítkem          

ji označíme fialovou tečkou. Postupně označíme všechny parcely patřící do bloku. Pravým 

tlačítkem potvrdíme. Vnější hranice označených parcel se automaticky obkreslí linií Final. 

Důležité je dávat pozor na to, zda parcela má LV nebo ne. 

5.10.1.2  Zbořeniště a společné dvory 

Zbořeniště a společné dvory měníme na ostatní plochu se způsobem využití jiná plocha. 

Do zbořeniště nebo společného dvoru umístíme rezervované číslo pozemkové parcely             

a použijeme kresbu linie Final.  

5.10.1.3  Stavba na cizím pozemku 

Musíme v ISKN rezervovat pozemkovou parcelu. Vnitřní kresbu – stavbu, změníme             

na hranice parcel a na obě tyto parcely použijeme linii Final. Do parcely, kde není stavba 

umístěna, vložíme rezervované číslo. U obou parcel musí být vloženo původní parcelní 

číslo. 
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5.10.1.4  Slučování parcel ZE 

Linií Final pro zjednodušenou evidenci obkreslíme slučované parcely a vložíme jedno 

rezervované číslo. 

5.10.2  Kontroly 

Námitkové řízení a následné vyhlášení platnosti operátu k.ú. Mikulůvka je plánováno              

až na červen roku 2010 a kontroly doposud neproběhly. Proto další kroky budou 

popisovány  teoreticky.  

Pomocí příslušné ikony je možné zkontrolovat výkres. Výsledkem je výpis chyb. 

V manažeru chyb si pomocí šipek prohlížíme a zároveň opravujeme chyby.  

Důležité je před kontrolou v záložce DKM <=> SPI nahrát nový výměnný formát. 

Všechny kontroly je možno provést několikrát. Před poslední kontrolou musíme vyhlásit 

stop stav na rezervaci parcelních čísel v katastrálním území. 

5.11  Koncept KMD 

Na základě připraveného výkresu KMD se počítačovými prostředky vyhotoví koncept 

KMD, ve kterém se navrhne označení pozemků novými parcelními čísly a případné 

sloučení sousedících parcel. Koncept KMD představuje vzhled mapy po změně.  

Aktualizací výkresu KMD na základě konceptu KMD se vytvoří návrh nového SGI celého 

katastrálního území a provedou se kontroly správnosti a úplnosti kresby.  

5.12 Obnovení SPI 

Jedním z posledních kroků je obnova souboru popisných informací. 

5.12.1  Výpočet výměr parcel 

Ze souřadnic lomových bodů hranic ve výkresu KMD se vypočtou výměry jednotlivých 

parcel. Výsledná výměra každé parcely se stanoví zaokrouhlením vypočtené výměry              

na celé metry čtvereční. 
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Výměry parcel se označí [4]: 

- kódem způsobu určení výměry 2, jestliže jsou vypočteny ze souřadnic             

S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových 

bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich 

kód kvality, 

- kódem způsobu určení 1, jestliže jsou vypočteny jiným číselným způsobem 

( z přímo měřených měr nebo ze souřadnice místního systému), 

- kódem způsobu určení 0, jsou-li vypočteny ze souřadnic lomových bodů, 

z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým bodem na přímo 

hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8. 

Přednost se dává způsobu určení výměry v uvedeném pořadí. 

Návrh nového SGI nemůže obsahovat parcelu s výměrou menší než 0,5 m
2
.  

V SPI se při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, 

že nejsou překročeny mezní odchylky a v ostatních případech se zavedou výměry určené 

z grafického počítačového souboru digitalizované katastrální mapy. Mezní odchylka           

se určí podle tabulky 1  příloha[4]: 

 

Kód kvality u nejméně přesně určeného 

lomového bodu na hranici parcely (dílu 

parcely) 

Mezní odchylka v m
2 

3 2 

4 0,4 . √P  +   4 

5 1,2 . √P  + 12 

6 0,3 . √P  +   3 

7 0,8 . √P  +   8 

8 2,0 . √P  + 20 

Tabulka 1: Tabulka určení kódu způsobu určení výměry parcel 

Je-li u výměry parcely překročena mezní odchylka, zkontroluje se správnost vektorizace             

a v případě, že není chyba ve vektorizaci zjištěna, výměry se převezmou z výkresu KMD. 
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5.13   Změny údajů o bonitovaných půdně ekologických 

jednotkách 

Ke všem parcelám obnoveného operátu je potřeba přiřadit údaje o bonitovaných půdně 

ekologických jednotkách, zjištěné průnikem nového SGI s grafickým podkladem 

tematického obsahu BPEJ, který je veden jako samostatný soubor. 

Údaje o BPEJ se do katastru zavedou současně s nahrazením dosavadního katastrálního 

operátu novým. 

5.14   Srovnávací sestavení parcel 

Představuje porovnání parcel katastru a parcel zjednodušené evidence před obnovou 

operátu a parcel katastru po obnově operátu. 

Vyhotovuje se podle zásad [4]: 

- levá část – dosavadní stav podle katastru a zjednodušené evidence, 

- střední část – nový stav po obnově, 

- pravá část – doplňkové údaje jako např. odchylka, kvalita bodu, překročení 

odchylky, 

- porovnávají se výměry parcel téhož vlastníka před a po obnově operátu a to 

výměry jednotlivých parcel i jejich skupin, 

- v poznámce se podle potřeby uvedou podrobnější údaje týkající se obsahu 

srovnávacího sestavení parcel, 

- musí být patrno u parcel v novém stavu, ze kterých parcel nebo jejich částí 

v dosavadním stavu vznikly. 

O případné opravě výměry se vlastník pozemku vyrozumí v rámci námitek.  

Pokud jsou parcely číslovány v jedné řadě, je druh jejich číslování vždy 2.  

Spolu se srovnávacím sestavením parcel se zhotovuje rejstřík parcel aritmeticky 

setříděných podle parcelních čísel: 

a) parcel katastru a parcel zjednodušené evidence před obnovou katastrální 

operátu ve vztahu k parcelám v obnoveném katastrálním operátu, 
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b) parcel v obnoveném katastrálním operátu ve vztahu k původním parcelám 

katastru nemovitostí a parcelám zjednodušené evidence, odkazující vždy   

na číslo listu vlastnictví. 

5.15   Elaborát obnovy SGI 

Elaborát obnovy SGI tvoří [4]: 

a) rastrové soubory vyrovnaných nebo souvislých rastrů, 

b) přehled ZPMZ, popřípadě i přehled kladu nově vyhotovených ZPMZ, je-li 

vyhotoven, 

c) protokoly o výpočtech, 

d) seznam souřadnic podrobných bodů , 

e) grafický počítačový soubor KMD , 

f) koncept KMD, 

g) návrh nového SGI, 

h) výsledky oběření kvality nového SGI včetně jeho homogenity s polohovým 

bodovým polem, 

i) rejstříky parcel, 

j) srovnávací sestavení parcel, 

k) technická zpráva, 

l) kontrolní záznamy z průběžných kontrol a závěrečné kontroly, 

m) záznamové médium se všemi ostatními částmi elaborátu se stavem po 

provedení případných oprav na základě závěrečné kontroly. 

5.16  Obnova SPI 

Podle výsledků zjišťování hranic, přečíslování parcel, srovnávacího sestavení parcel a 

dalších výsledků zeměměřických činností, se aktualizují údaje SPI. SPI se také aktualizuje 

podle listin zapsaných do katastru v průběhu obnovy katastrálního operátu.  
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Před zplatněním obnoveného katastrální operátu se výsledky ukončených řízení o námitce 

zapracují do návrhu nového SGI a SPI. Pro tvorbu obnoveného souboru SGI a SPI             

se po poslední aktualizaci dat z ISKN zastaví na dobu co nejkratší všechny zápisy do 

katastru, rezervace ZPMZ a rezervace nových parcelních čísel do doby zplatnění 

obnoveného katastrálního operátu v ISKN. 

5.17 Kontroly a technická zpráva [4] 

Kontrola obnovy se provádí po ucelených etapách se zaměřením na jejich úplnost, 

návaznost a soulad dílčích operátů, dodržení stanovených charakteristik a kritérií přesnosti, 

platných předpisů a projektu. Provedení kontroly se dokládá písemným záznamem             

a poznamená se v průvodním záznamu.  

Zpracovává se závěrečná technická zpráva o obnově katastrální operátu, která obsahuje: 

a) údaje o využitých podkladech, 

b) časový sled pracovních etap a jejich zpracovatele, 

c) údaje o dodržení projektu, 

d) údaje o použitých metodách a technologiích, 

e) zhodnocení výsledků kontrol, 

f) seznam elaborátů. 

V technické zprávě se už neopakují údaje uvedené v projektu obnovy, ale komentují               

se jejich případné změny. Stejně tak se neopakují údaje uvedené v průvodním záznamu. 

5.18 Námitky 

Vyložení obnoveného katastrálního operátu oznámí katastrální úřad územně příslušnému 

ZKI nejméně 15 kalendářních dní předem. Katastrální úřad oznámí obci – příloha 4,                

ve které se obnovuje katastrální operát, dokončení obnovy s takovým předstihem, aby obec 

– příloha 5 - mohla zveřejnit termín a dobu vyložení obnoveného operátu k veřejnému 

nahlédnutí nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Nový SGI a SPI se vyloží nejméně              

po dobu deseti pracovních dnů v obci, na jejímž území byl katastrální operát obnoven. 

Všem vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad 



Ivana Punčochářová: Obnova katastrálního operátu katastrálního území Mikulůvka 

2010  43 

oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného operát       

na adresu zapsanou v katastru. Oznámení musí obsahovat data a časový rozsah, kdy budou 

vyložení obnoveného operátu přítomni zástupci katastrálního úřadu. Doba jejich 

přítomnosti musí být přizpůsobena počtu vlastníků, velikosti katastrálního území a jiných 

podmínek.  

Vlastníci mohou během vyložení obnoveného operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne,             

kdy skončilo jeho vyložení podávat námitky proti jeho obsahu. O výsledcích námitek 

sepíše katastrální úřad protokol. 

Jestliže v průběhu vyložení obnoveného operátu katastrální úřad na základě upozornění 

vlastníka zjistí zřejmý omyl při obnově katastrálního operátu, uvede se chybný údaj                

do souladu s výsledky obnovy a operát se ověří. 

5.19  Vyhlášení platnosti obnoveného operátu  

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu je možné nejdříve 15 dnů ode dne, 

kdy skončilo vyložení obnoveného katastrálního operátu. Platnost se zveřejní v součinnosti 

s příslušnou obcí. Katastrální úřad zveřejní vyhlášení platnosti obnoveného operátu také 

způsobem umožňující dálkový přístup. 

5.20 Výsledný elaborát obnovy katastrálního operátu  

Výsledný elaborát obnovy katastrálního operátu tvoří [4]: 

a) oznámení obci o obnově katastrálního operátu, 

b) projekt, 

c) průvodní záznam, 

d) elaborát PPBP, 

e) elaborát částečné revize katastru , 

f) elaborát podrobného měření, 

g) nový SGI a jeho elaborát, 

h) nový SPI , 
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i) kontrolní záznamy, 

j) technická zpráva, 

k) dokumentace o námitkách, 

l) dokumentace vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu. 
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6. Závěr 

Předložená práce je založena ze svého principu na legislativních materiálech.                     

Tyto materiály poměrně přesně definují povinné kroky, které je nutno učinit při obnově 

katastrálního operátu.  

V 21. století je nemyslitelné pracovat s archaickou grafickou podobou map, jako tomu bylo 

doposud. Na druhé straně je obnova z historického hlediska náročný problém. Nepřímo               

se prakticky navazuje až na materiály z 13. století, jak je zřejmé z úvodních partií práce. 

V dalších částech práce jsou podrobně dokumentovány legislativní požadavky i jejich 

praktická realizace při obnově katastrálního území. Zásadním výsledkem práce                        

je obnovený operát katastrálního území Mikulůvka. Celý operát je nyní v digitální podobě 

a umožňuje tak práci s ním na úrovni dnešní informační techniky. Tím byly splněny 

všechny body zadání bakalářské práce.  

Mimo hlavního výsledku je vedlejším výsledkem ověřená metodika při obnově operátu. 

Tato metodika je vázána na konkrétní programové prostředí, obsahuje však všechny               

ze zákona předepsané kroky. V případě jiného programového prostředí by bylo nutné 

metodiku odpovídajícím způsobem modifikovat. Formální výsledek však musí být stejný. 
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Příloha č.1 

 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí 
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí 

 
Obec Mikulůvka 

Mikulůvka 226 

756 24 Bystřička 

 
Číslo jednací:       Vaše č.j.:    Ze dne:    Vyřizuje:                       Dne: 
OO-2/2009-836        Punčochářová Ivana, Dis.    14.4.2010 
 
 
Věc: Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru 
geodetických informací do digitálního podoby 
 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen 
„katastrální úřad“), oznamuje podle § 13 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky (katastrální zákon) , ve znění pozdějších předpisů, a podle § 63 vyhlášky č. 
26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 
práv k nemovitostem,ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální 
vyhláška), že v katastrálním území Mikulůvka bude obnoven katastrální operát přepracováním do 
digitálního vyjádření (dále jen „obnova katastrálního operátu“). 

 
V souladu s § 11 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí o 

poskytnutí nezbytné součinnosti našemu katastrálnímu úřadu v tomto rozsahu : 
 
1. V příloze k tomuto průvodnímu dopisu zasíláme oznámení o zahájení obnovy 

katastrálního operátu, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné 
oprávněné. Žádáme Vás, abyste oznámení uveřejnili způsobem v místě obvyklým, a to po dobu 30 
dnů. 
 
2. Nedílnou součástí obnovy katastrálního operátu je jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí s 
námitkovým řízením, při kterém vlastníci nemovitostí mohou vznést námitky vůči změnám údajů 
katastru nemovitostí. K zajištění této zákonné povinnosti je potřebné v termínu, který Vám později 
oznámíme, abyste našemu katastrálnímu úřadu poskytnuli vhodné prostory a podmínky pro 
uvedené činnosti v místě uvedeného katastrálního území nebo na Vašem úřadu. 
 
3. Obnovu katastrálního operátu provází revize seznamu budov s čísly popisnými a s čísly 
evidenčními a seznamu pomístního názvosloví. V dané věci se katastrální úřad na Vás obrací s 
žádostí podle § 11 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona o součinnost při porovnání obou seznamů, 
obsahujících stav podle katastru nemovitostí, a to 
 
a) se stavem, který je součástí Vaší evidence, jedná-li se o evidenci budov s čísly popisnými a 
evidenčními, 
 
b) se stavem, který je ve Vaší obci vžitý, jedná-li se o pomístní názvy vedené v katastrální mapě. 
 

V příloze k tomuto průvodnímu dopisu Vám dále zasíláme metodické pokyny a podklady k 
porovnání obou seznamů. 
 

Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost. 
 

....................................................................
...... 

Ing. Magda Matasová 
    ředitelka katastrálního pracoviště



Příloha č.2 

 

 

O Z N Á M E N Í 
o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací 

do digitálního podoby 

(dále jen „obnova katastrálního operátu“).. 

Obecní úřad v Mikulůvce podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. O katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě přípisu 

Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, sp. zn. OO-2/2009-836  

vyhlašuje 

v katastrálním území Mikulůvka obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

informací do digitálního podoby. 

Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitálního podoby 

(dále jen "obnova katastrálního operátu") se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána 

potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) formě. 

 

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.  

 

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tato ustanovení 

katastrálního zákona:  

 

1)Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (§ 14 katastrálního 

zákona). 

 

2) Při obnově katastrálního operátu 

a) se doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v 

terénu   neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého 

pozemkového katastru (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely budou označeny novými 

parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel, 

 b) se zavedou do katastru nemovitostí výměry parcel vypočtené ze souřadnic grafického počítačového 

souboru, pokud nebyly v dřívějším období určeny přesněji z údajů zjištěných měřením v terénu (§ 15 

katastrálního zákona), výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 20 katastrálního zákona). 

 

3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k 

veřejnému nahlédnutí (§16 odst. 1 katastrálního zákona). 

 

4) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu 

nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti 

dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle 

katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného 

katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovitostí (§ 16 odst. 2 katastrálního zákona).  

 

5) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy 

skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných 

námitkách rozhoduje katastrální úřad. (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona).  

 

6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a 

katastrálnímu inspektorátu v Brně (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).  

 

7) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti 

obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o 

některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost 

obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí 

právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto vyznačení odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního 

zákona). 

 

8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatný 

a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona). 

Podpis a razítko :



Příloha č.4 

 

Obec Mikulůvka 

Mikulůvka 226 

756 24 Bystřička 

 

Číslo jednací:   Vaše č.j./ze dne:    Vyřizuje / linka:   Dne: 
OO-2/2009-836 /       Punčochářová Ivana, DiS.   15.4.2010 

 

 

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému 

Nahlédnutí 

 
(dále jen „katastrální úřad“), podle § 16 odst. 1 zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 62 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 

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

pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), oznamuje,že  

 

katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen 

„obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Mikulůvka bude předložen k veřejnému 

nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Mikulůvce, místnost 225, a to ve dnech od 31. 6. 2010       

do 11. 6. 2010 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. 

 
V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci nezbytné spolupráce s 

katastrálním úřadem Vás žádáme:  

 

1. o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, jehož vzor 

Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 katastrálního 

zákona způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu; 

oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, je adresováno 

všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvedeném katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo 

ve Vaší obci, a těm vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž 

katastrálnímu úřadu není známa adresa jejich pobytu, 

 

2. o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměstnanec obce“) při 

zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, neboť zaměstnanec katastrálního 

úřadu bude přítomen pouze ve dnech ……………………….; zaměstnanec obce bude seznámen s 

obsahem obnoveného operátu tak, aby při zájmu o nahlédnutí do obnoveného operátu v den nepřítomnosti 

zaměstnance katastrálního úřadu mohl zájemci o nahlédnutí vyhledat požadované údaje o jeho vlastnictví, 

 

3 o vytvoření podmínek pro vyložení operátu (alespoň tři kancelářské stoly), pro jednání s občany (židle) a 

o přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.  

 

V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen 

poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do 

obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. 

 

Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad 

samostatná oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu. 

 

Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost. 

 

S pozdravem 

 



Příloha č.5 

 

 

OZNÁMENÍ 
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 

 

Obecní úřad Mikulůvka podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení (dále jen „katastrální 

úřad“) č.j. OO-2/2009-836 oznamuje, že v budově Katastrálního úřadu ve Valašském Meziříčí, místnost 225, 

v období od 31.6.2010 do 11.6.2010, vždy v pracovních dnech od 8 do 16 hod., 

 

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním nadigitalizovanou 

katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Lhota u Choryně 

obce Valašské Meziříčí 

 

 

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti: 

 

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru 

nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).  

 

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou 

dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona]. 

 

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic 

zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních 

celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13 

katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se 

zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel. 

 

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných 

námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci 

ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných 

oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního 

operátu. 

 

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 26. 6. 2010. Nebude-li 

pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost 

obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci 

rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona). 

 

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává 

neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).  

 

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

    

 

kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým 

z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního 

zákona. 

 

 
Podpis a razítko: 

 

Oznámení vyvěšeno dne:         Oznámení sňato dne: 


