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3. PÍSEMNÁ ČÁST PROJEKTU 

3.1. Všeobecné údaje 

 
Účelem projektu je stanovení postupu při přepracování katastrální mapy v k.ú. Mikulůvka na 
katastrální mapu digitalizovanou v S-JTSK  dle Návodu pro obnovu a převod /1/. 

 

3.1.1.  Rozloha lokality a počet měrných jednotek 
 

Katastrální území - 
činnost 

ha 
(cca) 

LV parcel KN parcel ZE 
MJ  

parcel KN + ZE + ha 
časová 

náročnost 

Mikulůvka – 
přepracování na 
KMD 

1313 642 2567 1470 5350 4280 

 

3.1.2. Charakteristika obnovované katastrální mapy 

 
Katastrální mapa je vedena v souřadnicovém systému Sv. Štěpán, na plastové fólii a je 
aktualizována pouze graficky.  
Katastrální území Mikulůvka je na seznamu prostorů, ve kterých se určuje poloha 
podrobných bodů v S-JTSK v celém k.ú. 
 Souřadnicový systém: Sv. Štěpán 
 Výškový systém:                  Bpv 
 Měřítko mapy:              1:2880 

 

3.1.3. Charakteristika mapy dřívější pozemkové evidence 

 
Mapa pozemkového katastru:   na papíře 
Souřadnicový systém - mapa pozem. katastru: Sv.Štěpán  
Měřítko - mapa pozem. katastru:    1:2880 
 

3.1.4. Charakteristika obnovené katastrální mapy 

 
Obnovou stávající katastrální mapy vznikne katastrální mapa digitalizovaná na celém k.ú. 
podle  
§ 16 odst. 1 písm. c) katastrální vyhlášky /2/. 
Souřadnicový systém:    S–JTSK  
Výškový systém:    Bpv 
Vztažné měřítko:    1000 
Převažující kód kvality podrobných bodů:  3,8 

 

3.1.5. Využitelné podklady 

 

 
Druh podkladu Využitelný operát 

Základní bodové pole TL 3505 – body TB 21 (OB 21.1, 21.2, 21.3), TB 25, TB 28, TB 31, body 
ZHB 227, ZHB 231, ZHB 232; TL 3625 – bod TB 23 a bod ZHB 230 
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PBPP 

 
 není 

 
Mapové podklady 

1. ZPMZ 
2. RES v rámci číselné údržby 
3. Mapa PK 1:2880 

 

 
Další podklady 
 
 
 
 
 

-    rastrové soubory map KN (aktuální stav) 
-    rastrové soubory map PK 
-    aktuální výstup z ISKN v NVF 
-    seznam pomístních názvů nebo názvosloví 
-    vektorový hraniční polygon vyhotovený podle /14/ 
-    dokumentace k překatastrování hranice k.ú. s k.ú. Pržno u Vsetína 
 

 

3.1.6. Technické údaje a hodnocení kvality katastrální mapy v sousedních katastrálních 
území 

 
 

Název kat. území : Jarcová Číselný kód: 657271 Poř.č. 
v okrese: 22 

Katastrální mapa - souřad. systém, měřítko, kód 
kvality bodů, typ 

Sv. Štěpán 1:2880 8 analogo
vá 

Hodnocení : Typ a technické údaje katastrální mapy jsou totožné jako v obnovovaném k.ú. - 
hranice je nutné  vzájemně vyrovnat. 

 

Název kat. území : Oznice  Číselný kód: 717169 Poř.č. 
v okrese: 55 

Katastrální mapa - souřad. systém, měřítko, kód 
kvality bodů, typ 

Sv.Štěpán 1:2880 8 analogo
vá 

Hodnocení : Typ a technické údaje katastrální mapy jsou totožné jako v obnovovaném k.ú. - 
hranice je nutné  vzájemně vyrovnat. 

 

Název kat. území : Lázy u Valašského Meziříčí Číselný kód: 679445 Poř.č. v okrese: 
37 

Katastrální mapa - souřad. systém, měřítko, kód 
kvality bodů, typ 

Sv.Štěpán 1:2880 8 KM-D 

Hodnocení : Typ a technické údaje katastrální mapy před převodem do digitálního vyjádření v 
systému S-SK jsou totožné jako v obnovovaném k.ú. - pro tvorbu KM-D nebyly 
hranice vyrovnány se sousedními k.ú., proto je hranice nutné  vzájemně 
vyrovnat.                      

 

Název kat. území : Podolí u Valašského Meziříčí Číselný kód: 724335 Poř.č. 
v okrese: 56 

Katastrální mapa - souřad. systém, měřítko, kód 
kvality bodů, typ 

Sv.Štěpán 1:2880 8 KM-D 

Hodnocení : Typ a technické údaje katastrální mapy před převodem do digitálního vyjádření 
v systému S-SK jsou totožné jako v obnovovaném k.ú. - pro tvorbu KM-D nebyly 
hranice vyrovnány se sousedními k.ú., proto je hranice nutné  vzájemně 
vyrovnat.                      
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Název kat. území : Kateřinice u Vsetína 
                              KP Vsetín 

Číselný kód: 664499 Poř.č. 
v okrese: 27 

Katastrální mapa - souřad. systém, měřítko, kód 
kvality bodů, typ 

Sv. Štěpán 1:2880 8 KM-D 

Hodnocení : Typ a technické údaje katastrální mapy před převodem do digitálního vyjádření 
v systému S-SK jsou totožné jako v obnovovaném k.ú. - pro tvorbu KM-D nebyly 
hranice vyrovnány se sousedními k.ú., proto je hranice nutné  vzájemně 
vyrovnat. 

 

Název kat. území : Pržno u Vsetína 
                              KP Vsetín 

Číselný kód: 734063 Poř.č. 
v okrese: 63 

Katastrální mapa - souřad. systém, měřítko, kód 
kvality bodů, typ 

S-JTSK 1:1000  3,4 DKM 

Hodnocení : DKM vznikla převodem katastrální mapy s obsahem vyjádřeným číselně v S-
JTSK a doplněním parcel ZE do ZMVM. Společnou katastrální hranici určenou 
body s kódem kvality 4 je nutné převzít jako závaznou. 

 
 

Název kat. území : Bystřička II 
                              KP Vsetín 

Číselný kód: 617148 Poř.č. 
v okrese: 07 

Katastrální mapa - souřad. systém, měřítko, kód 
kvality bodů, typ 

Sv. Štěpán 1:2880 8 analogo
vá 

Hodnocení : Typ a technické údaje katastrální mapy jsou totožné jako v obnovovaném k.ú. - 
hranice je nutné  vzájemně vyrovnat. 

 
 
 

3.2. Postup obnovy 

 

3.2.1. Oznámení obci o obnově katastrálního operátu 

 
Termín obnovy operátu bude oznámen obci s dvouměsíčním předstihem před zahájením 
prací. 
 

3.2.2. Podrobné polohové bodové pole 
 

Bude vybudováno nové podrobné polohové bodové pole PPBP. 
 
Výsledný elaborát PPBP bude obsahovat: 
a) seznam souřadnic 
b) přehledný náčrt 
c) zápisníky měření 
d) výpočetní protokoly 
e) geodetické údaje 
f) technickou zprávu 
 

3.2.3. Revize katastru 

 
Revize katastru bude provedena v rozsahu § 50 odst. 4 písm. a), d), e), f), h) a i) 
katastrální vyhlášky /2/.  
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3.2.4. Obnova SGI a SPI 

 

3.2.4.1. Výpočet podrobných bodů z dřívějších výsledků měření  

 
Pro transformaci souřadnic z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ v místním 
souřadnicovém systému bude použito podrobných bodů, jejichž souřadnice jsou určeny 
v obou systémech. Souřadnice v S-JTSK budou určeny přímým měřením. 
 

3.2.4.2. Transformace rastrových souborů 

 
Bude využito rastrových souborů ve formátu *cit skenovaných podle /9/ rekonstruovaných 
podle /12/ metodou „plátování“. Rekonstruované mapové listy budou spojeny do souvislého 
rastru v systému Sv. Štěpán. Následně bude souvislý rastr transformován zpřesňující 
transformací podle bodu 6.2.9 Návodu /1/. 
 

3.2.4.3. Vytvoření grafického souboru 
 

Digitální katastrální mapu budou tvořit dva soubory: 
- grafický soubor 
- databáze bodů 
 
Grafický soubor  
Grafický soubor bude vytvořen na základě zaměřených podrobných bodů, bodů 
geometrických plánů a zvektorizovaných bodů. Po doplnění o změny podle geometrických 
plánů tvořících součást listin zapsaných do katastru v průběhu obnovy, kontrole náležitostí 
kresby polohopisu KMD se vyhotoví Koncept KMD, tj. kontrolní kresba po mapových listech 
v kladu a rozměrech katastrální mapy v S-JTSK v měřítku 1:1000 (1:2000) podle hustoty 
polohopisu. Grafický soubor i databáze bodů budou vytvořeny za pomocí programového 
prostředku Nautil. 
 
Databáze bodů 
Databáze bodů se vytvoří automatizovaně a souběžně s grafickým souborem. Obsahem 
databáze jsou údaje o podrobných bodech dle bodu 9 návodu /1/.  
 

3.2.5. Výpočet výměr parcel 
 

Ponechají se dosavadní výměry parcel, jejichž způsob určení je označen kódem 1 a 2; u 
výměr s kódem 0 se ponechají dosavadní výměry v případě, že nejsou překročeny mezní 
odchylky podle bodu 14.9 přílohy katastrální vyhlášky /2/, v ostatních případech se zavedou 
výměry určené z grafického počítačového souboru digitalizované katastrální mapy. 
 

3.2.6. Srovnávací sestavení parcel a výměnný formát 
 

Na základě Konceptu KMD a souboru výměr se zpracuje srovnávací sestavení v podobě 
porovnání parcel KN před obnovou a parcel KN po obnově operátu.  
Na základě porovnání parcel bude pro zavedení do ISKN v programu MicroGeos Nautil 
vyhotoven výstupní soubor obnoveného operátu ve výměnném formátu VFK. 
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3.2.7. Výsledný elaborát SGI 
 

a) rastrové soubory map dřívějších pozemkových evidencí  
b) protokoly o výpočtech 
c) seznam souřadnic databáze bodů 
d) datový soubor ve struktuře a formátu podle /7/ 
e) koncept KMD 
f) kontrolní zobrazení po mapových listech 
g) soubor výměr parcel 
h) srovnávací sestavení parcel 
i) technická zpráva 
j) kontrolní záznamy z průběžných a závěrečné kontroly 
k) záznamové medium 
 
  

3.3. Činnosti v ISKN 

 
Výsledný obnovený operát pro zavedení do ISKN je obsažen v novém výměnném formátu, 
který je vytvořen programem MicroGeos Nautil. 
 
V rámci řízení OO-2/2009-836 bude proveden import SPI a SGI ve formátu VFK. 
 
Po importu SGI, SPI se připraví řízení Z (záznam) pro zplatnění obnoveného operátu a 
provede se příprava návrhu  změny v rámci řízení Z. 
 
Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí předá VÚMOP výslednou digitální mapu a požádá  
o předání výkresu bonitních isolinií. 
 
V rámci řízení „Ostatní rozhodnutí“ (OR) se provede import výkresu bonitních isolinií. 
 
Po importu isolinií se připraví řízení Z (záznam), v rámci kterého se po zplatnění nového 
operátu provede rebonitace. 
 
 
 

3.4. Příprava řízení o námitkách 

 
Pro účely vyložení katastrálního operátu se vyhotoví tiskové výstupy srovnávacího sestavení 
parcel a seznamu (resp. rejstříku) vlastníků a jiných oprávněných a tisk konceptu, resp. 
konečného grafického souboru. 
 
 
Řízení o námitkách se provede podle § 16 zákona /3/. 

 

4. ČASOVÝ POSTUP OBNOVY 

 

Činnost 
Plánované 

zahájení 
Zpracovatel 

Oznámení o obnově VI.2009 KP Valašské Meziříčí 

Polohové bodové pole XI.2009 OOKO pro Zlínský kraj 

Revize katastru VIII.2009 KP Valašské Meziříčí 
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Určení souřadnic podrobných bodů IX.-XI.2009 OOKO pro Zlínský kraj 

Obnova SGI VI.2009 - VIII.2010 KP Valašské Meziříčí 

Obnova SPI VIII.-X. 2010 KP Valašské Meziříčí 

Řízení o námitkách XI.2010 KP Valašské Meziříčí 

Změny údajů o BPEJ XI.2010 KP Valašské Meziříčí 

Vyhlášení platnosti XII.2010 KP Valašské Meziříčí 

 
 

5. KONTROLNÍ ČINNOST 

 
Výsledky budou kontrolovány po ucelených etapách se zaměřením na úplnost a dodržení 
přesnosti dle platných předpisů. Budou doloženy písemnými kontrolními záznamy. 
 
 

6. VÝSLEDNÝ ELABORÁT OBNOVY 

 
a) oznámení obci  (příp. vlastníkům s rozsáhlým majetkem) o obnově 
b) projekt obnovy 
c) průvodní záznam 
d) elaborát PBPP 
e) elaborát podrobného měření 
f) obnovený SGI a jeho elaborát 
g) obnovený SPI a jeho elaborát 
h) kontrolní záznamy  
i) technická zpráva 
j) dokumentace řízení o námitkách 
k) dokumentace vyhlášení platnosti  
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7. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ 

 

/1/  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod č.j. ČÚZK 6530/2007-22 ze dne 
20.12.2007 ve znění dodatků č.1 

/2/  Vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška  
/3/  Zákon č. 344/1992  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  České  republiky  (katastrální  zákon),   

v platném znění (katastrální zákon)  
/4/  Zákon  č. 200/1994  Sb.,  o  zeměměřictví  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů                  

souvisejících s jeho zavedením, v platném znění      
/5/ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
/6/ 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, v platném znění 
/7/  Struktura   a   výměnný   formát   digitální   katastrální   mapy   a   souboru    popisných 

informací  katastru  nemovitostí  České  republiky,  ČÚZK č.j. 5729/1993-22, 
v platném  znění 

/8/   Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí č.j. ČUZK 4571/2001-23 ze dne 
14.8.2001 

/9/ Prozatímní  pokyny  pro  skenování  katastrálních map a map dřívějších pozemkových            
evidencí, ČÚZK č.j. 4669/1993-22 

/10/ ČSN 013411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky  
/11/ Jednací řád katastrálního úřadu, č.j. ČÚZK 6900/2005-22, ve znění dodatku č.1 č.j.    

ČÚZK 3007/2006-22 
/12/ Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-

JTSK ze dne 25.6.2004, ČÚZK č.j. 1015/2004-22 
/13/ Pokyny č. 32 pro skenování katastrálních map a mapových podkladů dřívějších 

pozemkových evidencí pro účely obnovy katastrálního operátu ze dne 28.4.2004 
č.j. 1014/2004 

/14/ Metodický a organizační pokyn k provedení vektorizace zobrazení průběhu katastrálních 
hranic a hranic obce ze dne 4.6.2008 č.j. ČUZK 908/2008-22 


