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Anotace 
 

V této bakalářské práci je zpracován geometrický plán pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Ostřešany. První část obsahuje historický vývoj geometrického plánu, 

dále pak popis, náležitosti a směrnice tohoto technického díla dle platné vyhlášky. Druhá 

část bakalářské práce obsahuje zpracování konkrétního geometrického plánu, od 

přípravných prací, po odevzdání zákazníkovi. 

Klíčová slova: bakalářská práce, geometrický plán, rozdělení pozemku, katastrální území 

 

Summary 
 

In this bachelor thesis is about creating a geometrical plan for dividing of the land in 

catastral district Ostřešany. The first part contains the historical development of 

geometrical plan, as well as  a description, requirements and guidelines of this technical 

work in accordance with applicable regulations. The second part of bachelor thesis 

contains a processing concrete geometrical plan, from the preparatory work for submission 

to the customer. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

BPEJ                                      Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK                                    Český úřad zeměměřický a katastrální 

č.z.                                          Číslo zakázky 

DKM                                      Digitální katastrální mapa 

GP                                          Geometrický plán 

KMD                                      Katastrální mapa digitalizovaná 

KN                                          Katastr nemovitostí 

LV                                          List vlastnictví 

PBPP                                      Podrobný bod polohového pole 

PC                                          Stolní počítač 

p.č.                                         Parcelní číslo 

PPBP                                     Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK                                  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI                                        Soubor geodetických informací 

SPI                                         Soubor popisných informací 

vfk                                          výměnný katastrální formát 

ZHB                                       Zhušťovací bod 

ZPMZ                                     Záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

 Námět této bakalářské práce je geometrický plán pro rozdělení pozemku. Jedná se 

o geometrický plán v katastrálním území Ostřešany. GP je vyhotoven na základě 

objednávky obce Ostřešany, za účelem rozdělení pozemků obce (LV 10001), z důvodu 

výstavby rodinných domů pro rozvoj obce. Pozemky obec získala převedením od 

Pozemkového fondu a dohodou s vlastníkem pozemku p.č. 8 (LV 621). Geometrický plán 

se vloží do KN celý, na základě směnné smlouvy, týkající se původní pozemkové parcely 

p.č. 8 s pozemkovou parcelou p.č. 6 v novém stavu. Při vyhotovování GP bylo zjištěno, že 

do zájmového území, konkrétně parcely p.č. 7/2 stávajícího stavu zasahuje zaplocená část 

sousední nemovitosti a přistavěná část hospodářské budovy na stavební parcele p.č. 285. 

Po dohodě vlastníka stavební parcely p.č. 285 a obce Ostřešany byl zábor obecních 

pozemků vyřešen také tímto geometrických plánem, aby nový nabyvatel pozemkové 

parcely č. 7/12 nebyl poškozen zmenšením skutečné výměry koupeného pozemku. 
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2. Geometrický plán 

 Geometrický plán je technické dílo, které je neoddělitelnou součástí všech právních 

listin, kterými se provádí zápis do katastru nemovitostí. Udává nám stav parcel dotčených 

změnou v původním a novém stavu. Geometrický plán je vyhotoven vždy na základě 

přímého měření, což stanovují katastrální předpisy.  

2.1 Historický vývoj geometrického plánu 

 Za prvopočátek vzniku geometrického plánu v právní formě je považováno vydání 

zákona z 23. května 1883 číslo 83/1883 říšského zákoníku o Evidenci katastru daně 

pozemkové, který stanovil, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným 

stavem. Současně s tím zákon uložil povinnost vyznačovat pozemkové a stavební parcely 

ve veřejných knihách shodně s operátem stabilního katastru. Tyto okolnosti si nutně 

vyžádaly vytvoření speciálního nástroje, umožňujícího komunikaci mezi justičními a 

katastrálními orgány, a zároveň srozumitelného i pro poučenou laickou veřejnost. Tímto 

univerzálním nástrojem, umožňujícím komunikaci mezi právníky, zeměměřiči, 

projektanty, atd. včetně laické veřejnosti se stal geometrický plán. 

 Pozdější právní a technické předpisy upravující evidování nemovitostí, tj. zákony 

č. 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a 

v současnosti platný zákon 344/1992 Sb. modifikovaly geometrický plán dle dobových 

okolností. Souběžně vznikaly i zanikaly speciální předpisy definující přesnostní, obsahové 

a formální parametry geometrického plánu v souladu s moderními technickými možnostmi 

a technickými postupy. 

 V průběhu existence více než stovky let geometrického plánu se vyvíjela a měnila 

terminologie a podoba vlastního plánu. Postupně byl geometrický plán označován jako 

situační plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán, geometrický situační plán, 

geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) plán, což byl polohopisný plán 

doplněný o výškové kóty podrobných bodů. Používání jednotného pojmu geometrický plán 

se ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. 

Prameny: [2],[3] 
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2.2 Účely, pro které se vyhotovuje geometrický plán 

 Geometrický plán se podle [1] vyhotovuje pro  

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li o případ, 

kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální 

mapě 

b) rozdělení pozemku,  

c) změnu hranice pozemku,  

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru s výjimkou 

případu podle § 16 odst. 6 písm. h),  

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

využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3),  

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 

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

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,  

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,  

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,  

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.  

2.3 Náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán se skládá z 

a) popisového pole, 

b) grafického znázornění, 

c) výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

d) seznamu souřadnic, 

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

nového stavu. 
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2.3.1 Popisové pole 

 

obr. 1 Popisové pole GP 

 Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu (A4) 

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

 V popisovém poli se podle [1] uvádí  

a) účel geometrického plánu,  

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

podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu,  

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

osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky), 

nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické 

osoby,  

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

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

v poznámce seznamu souřadnic,  

f) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu.  

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo čísla 

mapového listu uvádí DKM nebo KMD.  
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2.3.2 Grafické znázornění 

 

obr. 2 Grafické znázornění GP 

 Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení, přičemž se vždy 

použijí platné mapové značky podle bodu 10 přílohy vyhlášky 26/2007 Sb. . Rozsah 

grafického znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím 

okolím. Kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, mohou být znázorněny 

schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti. [1]  

 V případech, kdy rozsah právních vztahů k nemovitostem je graficky vyjádřen na 

jiných mapových podkladech než na katastrální mapě, doplní se grafické znázornění 

kresbou polohopisu z těchto podkladů. V nutných případech se vyhotoví grafické 

znázornění z podkladů odděleně od grafického zobrazení z katastrální mapy, při dodržení 

zásady jednobarevnosti. [1] 
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 V grafickém znázornění se použijí zejména tyto mapové značky  

a) tenká čára  

1. plná (kód čáry 0.012) pro dosavadní stav katastrální mapy,  

2. střídavá pro spornou hranici (kód čáry 0.132) a pro zobrazení rozsahu právních 

vztahů k nemovitostem podle bodu 17.6 [1] (kód čáry 0.122), přitom při její shodě 

s hranicí podle bodu 1 se zakreslí v nutném rozsahu souběžně s plnou čárou, 

3. čárkovaná (kód čáry 0.072) pro zobrazení rámů mapových listů, přitom při čáře se 

uvede označení mapových listů,  

b) velmi tlustá čára  

1. plná (kód čáry 0.016) pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček,  

2. střídavá (kód čáry 0.126 a 0.136) pro nový stav hranic jako v písmenu a) bod 2,  

c) značka pořadové číslo 1.05 pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní i nový stav, 

jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna podle katastrálního zákona 344/1992 Sb., 

použije se pro zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4; značka č. 1.09, jedná-li se o 

bod, jehož poloha je zpřesněna, průměr značky je 0,5 mm,  

d) značka pořadové číslo 2.18 (slučka) pro vnitřní kresbu v rámci parcely,  

e) parcelní čísla a označení dílů písmem velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní čísla se 

zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů podle bodu 17.6 [1] se uvedou 

v kulaté závorce,  

f) značky druhů pozemků a způsobů jejich využití (bod 10.4 [1]) se vyznačí podle údajů 

katastru pro dosavadní stav a podle povahy navrhované změny a skutečného stavu 

v terénu pro nový stav a umístí se nad parcelním číslem,  

g) rozsah nového věcného břemene se vyznačí mapovou značkou pořadové č. 2.28 

o specifikaci tloušťky čáry 4, přitom značka se použije jen pro hranici rozsahu věcného 

břemene k části pozemku, která není shodná s hranicí pozemku, a šrafováním. [1]  

 Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a 

mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma 

krátkými tenkými plnými čárami, zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. 

Slučka na zanikající vnitřní kresbě se neškrtá. [1] 
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 Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím 

číselných indexů. Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, označení písmeny 

malé abecedy se nepoužije. [1] 

 V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Pokud délku 

mezi lomovými body není možné změřit, uvede se v kulaté závorce délka vypočtená ze 

souřadnic. Číslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu souřadnic. [1] 

 Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se 

sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S. [1] 

 V grafickém znázornění geometrického plánu pro vymezení rozsahu skupiny 

věcných břemen stejného druhu k částem více pozemků se vyznačuje rozsah obvodem celé 

skupiny věcných břemen k částem pozemků a v prostorech s digitální mapou nebo 

digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvádějí průsečíky obvodu skupiny s hranicemi parcel. 

V grafickém znázornění geometrického plánu pro vymezení rozsahu více věcných břemen 

k částem jednoho pozemku se věcná břemena rozlišují písmeny velké abecedy, přitom se 

nemohou ani zčásti překrývat. Hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku nedělí 

hranici parcely. [1] 

2.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. [1] 

 V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a 

způsobu využití pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby se uvedou v novém stavu 

podle skutečnosti v terénu, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy podle bodu 1 až 4. [1] 

 V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje o 

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

právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. Slučuje-li se do nové parcely 

celá dosavadní parcela, uvede se ve sloupci Označení dílu slovo „celá". Odděluje-li se z 

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

výkazu dosavadního a nového stavu jen součet jejich výměr. [1] 
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 U parcel zjednodušené evidence se uvede společně (pro celý sloupec) nebo, je-li to 

potřeba, jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel podle bodu 7.3 [1], popřípadě 

název původního katastrálního území. [1] 

 

obr. 3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí pro více nabyvatelů 
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obr. 4 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí pro jednoho 

nabyvatele 

2.3.4 Seznam souřadnic 

 

obr. 5 Seznam souřadnic GP 
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Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis 

do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body 

s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované 

zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na 

jejím průběhu (§ 19a odst. 4 katastrálního zákona). [1] 

 Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód 

kvality. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených 

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla 

zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření změn 

oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly). 

Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh systému se 

uvede u nadpisu „Seznam souřadnic". V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu 

16.26 [1] písm. b), jehož výsledkem bude evidence souřadnic obrazu bodu napojení 

odlišných od souřadnic polohy, se pod seznam souřadnic napíše upozornění „Souřadnice 

bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru 

nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem 

charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této 

hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu (§ 

19a odst. 4 katastrálního zákona).“. U bodů se souřadnicemi s kódem charakteristiky 

kvality vyšším než 3 se ve sloupci Souřadnice určené měřením uvádí také souřadnice 

polohy, pokud jsou odlišné od souřadnic obrazu. [1] 

 Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 

znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle potřeby se doplní 

dalším sloupcem se stručnou poznámkou (například způsob označení bodu v terénu, pokud 

není u všech bodů stejný, nebo pokud není ze zobrazení zřejmý). [1]  

2.3.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

(BPEJ) k parcelám nového stavu 

 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle 

katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely 
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příslušejícího k tomuto kódu. Je-li díl parcely katastru nebo parcely zjednodušené evidence 

v novém stavu porovnání se stavem evidence právních vztahů v geometrickém plánu dělen 

hranicí BPEJ, uvádí se také výměra, která v takovém dílu odpovídá příslušnému kódu 

BPEJ. [1] 

 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) se vyhotovuje 

v územích, kde katastr tyto údaje eviduje a v případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ 

v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu 

lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. [1] 

 Vzor výkazu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu (s ukázkou zobrazení průběhu hranic BPEJ, které není náležitostí 

geometrického plánu). [1] 

 

obr. 6 Výkaz o BPEJ k parcelám nového stavu 
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obr.7 Hranice BPEJ 

2.4 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. [1] 

 Mapy bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. [1] 

 Dalšími podklady jsou zejména  

a) záznamy podrobného měření změn [§ 2 odst. 1 písm. b)],  
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b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech 

podrobného polohového bodového pole,  

c) údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu se 

zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy. [1] 

2.5 Součinnost při vyhotovování geometrického plánu 

 K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad  

a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla nových 

parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou takové body 

zřizovány, a  

b) poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady podle § 74 ve výměnném formátu 

nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií. [1] 

 V případě pochybnosti, zda osoba, která vyhotovuje geometrický plán, je odborně 

způsobilá, může katastrální úřad při poskytování podkladů podle odstavce 1 požadovat 

předložení dokladu prokazujícího způsobilost podle zákona o zeměměřictví102). [1] 

2.6 Výpočetní práce 

 Poloha podrobných bodů se určí z bodů geometrického základu a z podrobných 

bodů určených v předchozích záznamech podrobného měření změn  

a) ve stanovených prostorech souřadnicemi v S-JTSK,  

b) v ostatních prostorech souřadnicemi v S-JTSK, popřípadě pravoúhlými souřadnicemi 

v místním systému.  

Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa. Vypočtené souřadnice bodů 

se zaokrouhlují tak, že je-li jejich hodnota na dalším neuváděném desetinném místě rovna 

5 nebo větší, zaokrouhlí se výsledek výpočtu nahoru. [1] 

 Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určí  

a) 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; způsob určení výměry se označí kódem 2,  
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b) jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním 

systému; způsob určení výměry se označí kódem 1,  

c) ze souřadnic lomových bodů, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým 

bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8; způsob určení výměry 

se označí kódem 0, nebo  

d) graficky  

1. planimetrováním,  

2. výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo  

3. výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely 

odměřených na mapě, s přihlédnutím k plošné deformaci mapového listu; způsob 

určení výměry se označí kódem 0. Přednost se dává způsobu určení výměry v 

uvedeném pořadí. [1] 

 Pro výpočet výměr platí stejné zásady zaokrouhlování jako u souřadnic. 

Oddělovanou část pozemku nelze označit parcelním číslem, pokud by výměra takové 

parcely měla být menší než 0,50 m2. Vzniklý díl se v geometrickém plánu označí 

písmenem malé abecedy a jeho výměra se uvede v m2 na dvě desetinná místa. [1] 

 Zásady a kritéria určení výměr parcel jsou uvedeny v bodu 14 [1] přílohy.  

 Výměry částí parcel, ke kterým se vztahuje věcné břemeno, se neurčují.  

2.7 Ověření geometrického plánu 

  Úkon, kterým osoba oprávněná ověřovat geometrické plány svým podpisem a 

razítkem, potvrzuje, že geometrický plán svými náležitostmi a přesností odpovídá platným 

předpisům. Takovou osobou je úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Oprávnění 

uděluje ČÚZK po úspěšném složení zkoušek zeměměřickému inženýru s praxí 5 let. 

2.8 Potvrzení geometrického plánu 

 O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a úpravou 

přiměřený tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu k 
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projednání případných vad v geometrickém plánu s katastrálním úřadem a k převzetí 

geometrického plánu zpět. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou nejméně 

tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. [1]  

 Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda 

geometrický plán je vyhotoven pro některý z účelů podle § 73 odst. 1 a zda nemá jiné vady 

podle § 72 odst. 2. [1] 

 Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada při 

přezkoumání podle odstavce 2 a je-li v souladu s údaji záznamu podrobného měření změn. 

Souhlas s očíslováním parcel katastrální úřad potvrdí na všech předložených stejnopisech 

geometrického plánu. Údaje o potvrzení geometrického plánu obsahují číslo řízení, datum, 

jméno, případně jména, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním 

geometrických plánů a otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis 

geometrického plánu a záznam podrobného měření změn se ponechá na katastrálním úřadu 

pro další využití, ostatní stejnopisy geometrického plánu se vrátí ověřovateli. [1] 

 Geometrický plán, u kterého byly zjištěny vady, katastrální úřad nepotvrdí a 

geometrický plán se záznamem podrobného měření změn vrátí ověřovateli s písemným 

odůvodněním. Žádost o potvrzení opraveného geometrického plánu se považuje za novou 

žádost. Při opakovaném předkládání geometrického plánu se závažnými vadami oznámí 

katastrální úřad takové zjištění místně příslušnému inspektorátu. Za vadu se nepovažuje, 

došlo-li v době po předložení geometrického plánu k potvrzení ke změnám výměr parcel 

v důsledku vedení katastru. Takové nesoulady, pokud tím zřetelnost a srozumitelnost 

geometrického plánu neutrpí, opraví ověřovatel, přičemž na vhodném místě všech 

stejnopisů geometrického plánu, popřípadě ve zvláštní příloze pevně spojené 

s geometrickým plánem, a v záznamu podrobného měření změn uvede upozornění na tyto 

opravy, které ověří předepsaným způsobem. Za vadu se rovněž nepovažuje chyba, která je 

způsobena nesprávnými údaji katastru poskytnutými vyhotoviteli geometrického plánu, 

jejichž nesprávnost nemohl vyhotovitel geometrického plánu rozpoznat. Tyto chybné údaje 

geometrického plánu se uvedou do souladu s údaji katastru z úřední moci při zápisu, pokud 

s ověřovatelem není dohodnut jiný způsob nápravy. [1] 

 Pokud je v geometrickém plánu upozorněno na chybu v dosavadních údajích 

katastru, prošetří se s využitím záznamu podrobného měření změn oprávněnost tohoto 
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upozornění. Podle výsledku prošetření se zahájí řízení o opravě chyby a v případě, že se 

chyba v dosavadních údajích katastru prokáže, geometrický plán se po provedení opravy 

potvrdí. [1] 

 U geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 

který má být při pozemkových úpravách součástí rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv a zřízení věcného břemene k části pozemku, se potvrzení souladu s 

očíslováním parcel vztahuje pouze na nově vznikající parcely, jejichž parcelní čísla byla 

přidělena a jsou uvedena ve schváleném návrhu pozemkových úprav. [1] 

 Pokud byl geometrický plán potvrzen, a přesto není způsobilý při předložení listiny, 

jejíž je součástí, k vyznačení změny do katastru, vyznačí se tato skutečnost pod popisové 

pole záznamu podrobného měření změn. [1] 

2.9 ZPMZ 

 Záznam podrobného měření změn je grafické a číselné zdokumentování zaměřené 

změny. ZPMZ se využívá jako podkladu pro vyhotovení geometrického plánu, pro zápis 

změn údajů v SGI a SPI vzniklých měřením, při kterých se ale nemění hranice a obvody 

budov, nebo pro opravu chyby v katastru. 

 Náležitosti ZPMZ dle [1] jsou 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

f) návrh zobrazení změny. 

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

hranic, zpravidla pod popisovým polem. 

Záznam podrobného měření změn pro vytyčení hranice pozemku, pro vymezení rozsahu 

věcného břemene k části pozemku a pro vymezení chráněného území nebo jeho 

ochranného pásma obsahuje pouze náležitosti podle písmene a) až d) a f). 
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2.9.1 Popisové pole 

obr. 8 Popisové pole ZPMZ 

 Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu. 

Název „Záznam podrobného měření změn" v tiskopisu nebo při jeho vyhotovení 

počítačovými prostředky se upraví na název podle této vyhlášky, jedná-li se o neměřický 

záznam.  

Pod popisovým polem se uvádí  

a) text: „S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic 

byl v terénu seznámen:". Za textem se uvede jméno a příjmení osoby, která byla 

seznámena s průběhem a označením hranic pozemků, místo (název obce) a datum 

seznámení s průběhem a označením hranic pozemků,  

b) seznam příloh podle bodu 16.2 [1],  

c) případné upozornění na návrh opravy geometrického a polohového určení pozemku 

podle § 28 odst. 1 písm. d) nebo změny výměry podle § 29 odst. 1 písm. b), c) nebo d). 

[1] 

 Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné 

číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999. [1] 

2.9.2 Náčrt 

 Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů značkou 

č. 1.10, měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li jím náčrt dělen, a to jen 

u analogových map), dosavadního a nového (změnou vzniklého nebo zamýšleného) stavu 
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polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, 

označení dílů a mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení a 

oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě další související údaje obsahu katastru (způsob 

využití nebo ochrany nemovitosti apod.). Pokud jsou oměrné a jiné kontrolní míry uvedeny 

v zápisníku, je možné symbolizovat míru v náčrtu zakreslením krátké čárky uprostřed a 

podél příslušné délky. Pokud není možné oměrnou míru změřit ani nepřímo, poznamená se 

u dotčeného úseku hranice místo měřického údaje písmenná zkratka „n.m.". U zaměřované 

budovy a budov, které mají pro zaměření změny význam, je vhodné uvést jejich popisné 

nebo evidenční číslo, typ a způsob využití, jsou-li tyto údaje známy. [1] 

 

obr.9 Náčrt ZPMZ 

 Náčrt obsahuje také zobrazení dosavadního i nového stavu parcel zjednodušené 

evidence, které jsou dotčeny změnou. [1] 

 Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho případné 
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reprodukci. Není-li možné v použitém měřítku některou část změny zobrazit (například 

drobné výstupky), vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením 

vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. Pro zobrazení vzdálených bodů se použije 

ustanovení bodu 17.5 [1]. Není na závadu, jsou-li v náčrtu zobrazeny skutečnosti nad 

rámec stanoveného obsahu a je-li významnější obsah zvýrazněn (například měřická síť 

červeně, budovy šrafováním), nesmí tím však být zhoršena čitelnost nebo 

reprodukovatelnost náčrtu. U budov dotčených změnou se uvádí číslo popisné nebo 

evidenční, je-li takové číslo přiděleno, tak, že se umístí podél té strany budovy, kde je 

vchod. [1] 

 Číslo bodu, jehož poloha byla určena z výsledků měření dokumentovaných 

v předchozím záznamu podrobného měření změn, obsahuje na prvém místě číslo tohoto 

záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou 

čísel se vynechají počáteční nuly). V případě, že takový bod bude zrušen a nahrazen 

bodem s kódem kvality 3, uvede se nejprve číslo nového bodu, dále za rovnítko škrtnuté 

číslo rušeného bodu. [1] 

 V náčrtu se užijí mapové značky uvedené u geometrického plánu v bodu 17.7 [1]. 

Záměry na vytyčované lomové body se v náčrtu zobrazují čárou 0.102. [1] 

 Náčrt má formát A4 a v případě většího formátu (při měření většího rozsahu) se 

skládá do uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti 

k záznamu podrobného měření změn nebo, má-li náčrt více samostatných částí než 3, 

uvede se na první z nich také jednoduchý přehled jejich kladu. [1] 

2.9.3 Zápisník 

 Zápisník obsahuje  

a) čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a nových bodů a 

měřené hodnoty určující jejich polohu,  

b) změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů,  

c) další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů.  

 Zápisník, obsahující měřené údaje může být nahrazen v případě použití technologie 

GNSS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. [1] 
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2.9.4 Protokol o výpočtech 

 Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje  

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální 

mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr,  

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami,  

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality,  

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny,  

e) výpočet číselně určených výměr,  

f) seznam souřadnic nově určených bodů,  

g) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. [1] 

 Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje  

a) úplné číslo bodu (bod 16.5 [1]),  

b) souřadnice obrazu v pořadí Y, X (bod 16.24 [1]),  

c) souřadnice polohy v pořadí Y, X,  

d) kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového určení,  

e) případnou poznámku.  

U pomocných bodů podle bodu 16.6 [1] a dalších v terénu zaměřených bodů, které 

nebudou v novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí 

souřadnice obrazu a kód kvality. [1] 
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obr. 10 Seznam souřadnic nově určených bodů v ZPMZ 

 Samostatnou částí seznamu souřadnic jsou údaje o bodech, které na podkladě 

výsledků měření mají být při zápisu v katastru zrušeny. Pokud je rušený bod nahrazován 

novým bodem, uvede se tato skutečnost v poznámce údajem o čísle nového bodu. [1] 
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2.9.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

 

obr. 11 Výpočet výměr parcel (dílů) prvního typu 
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obr. 12 Výpočet výměr parcel (dílů) druhého typu 
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 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje  

a) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, pokud se 

nezhotovuje geometrický plán, a označení listu katastrální mapy,   

b) sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem 

způsobu  výpočtu,  

c) podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu dřívější 

pozemkové evidence podle bodu 7.3 [1],  

d) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho velikosti 

a příčiny a  

e) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. [1] 

2.9.6 Návrh zobrazení změny 

 Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, 

které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit, a to u katastrální mapy 

v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou. Souřadnice polohy jsou 

souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami s přesností podle 

bodu 13.1 [1] přílohy. Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu v katastrální mapě 

(dále jen „souřadnice obrazu“) jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální 

mapě. Kód kvality podle § 6 odst. 2 se vztahuje k souřadnicím polohy, nebo souřadnicím 

obrazu, kterými má být nemovitost v katastru geometricky a polohově určena. Součástí 

návrhu zobrazení změny jsou i identické body se souřadnicemi polohy a obrazu použitými 

pro přiřazení změny podle identických prvků (dále jen "přiřazení změny") [bod 16.27 

písm. a)] [1], v prostorech s analogovou mapou se souřadnice obrazu uvedou shodné se 

souřadnicemi polohy, případně je z důvodu zobrazení změny v orientační mapě parcel 

možné uvést souřadnice odlišné. V prostorech s analogovou mapou se návrh zobrazení 

změny vyhotoví také v analogové podobě, a to na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné 

podložce. Návrh zobrazení změny v analogové podobě obsahuje hlavičku s údaji o čísle 

geometrického plánu (zakázky), katastrálním území, mapovém listu a měřítku katastrální 

mapy a podle povahy změny a formy katastrální mapy identické body nebo značky 

čtvercové souřadnicové sítě, zaměřené lomové body navrhovaných hranic, vytyčených 
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nebo upřesněných dosavadních vlastnických hranic pozemků a hranic rozsahu věcného 

břemene nebo skupiny věcných břemen v místě, kde hranice rozsahu věcného břemene 

není shodná s hranicí pozemku, zobrazené ze souřadnic obrazu. [1] 

 Návrh zobrazení změny přizpůsobením mapy změně se použije, pokud  

a) změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel,  

b) bod na dosavadní hranici pozemku, ze kterého nová hranice při dělení pozemku 

vychází (dále jen „bod napojení“), je v katastru evidován s kódem kvality 3, nebo  

c) bod napojení je vloženým bodem do dosavadní hranice mezi navazující kontrolní body 

v katastru evidované s kódem kvality 3, nebo  

d) dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit podle § 85 odst. 6 nebo 8, a to 

alespoň zpřesněním souřadnic bodu napojení bez zpřesnění navazujících kontrolních 

bodů.  

Mapa se přizpůsobí změně napojením dosavadního polohopisu na body změny (dále jen 

"napojení změny") upravené podle bodu 16.27 [1] písm. b). Souřadnice obrazu bodu jsou 

shodné se souřadnicemi polohy s kódem kvality 3. Za zvláštní případ přizpůsobení mapy 

změně se považuje také zobrazení změny bez návaznosti na dosavadní obsah souboru 

geodetických informací. Přizpůsobení mapy změně se nepoužije za situace uvedené v bodu 

16.26 [1]. [1] 

 Návrh zobrazení změny přizpůsobením změny mapě se použije, když:  

a) se nejedná o katastrální mapu v S-JTSK,  

b) se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale bod napojení resp. navazující kontrolní body 

jsou v katastru evidovány s kódem kvality jiným než 3 nebo nemají souřadnice určeny, 

přitom dosavadní geometrické a polohové určení nelze zpřesnit podle § 85 odst. 6 nebo 

8, nebo  

c) se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale přizpůsobením mapy změně by došlo 

k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu, například změna by 

zasahovala do komunikace a neúměrně a nelogicky by ji napojením zúžila nebo 

zaměřená stavba by byla v mapě umístěna nesprávně vzhledem k hranicím okolních 

pozemků a náprava by vyžadovala rozsáhlé měření za účasti velkého množství 
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vlastníků sousedních parcel (po dohodě s katastrálním úřadem lze změnu přizpůsobit 

mapě bez ohledu na hodnotu mezní souřadnicové chyby).  

Při postupu podle písmene b) lze v případě nepřekročení mezních rozdílů podle bodu 15.2 

[1] změnu přizpůsobit mapě pouze napojením; u bodů napojení se k souřadnicím obrazu 

uvede dosavadní kód kvality, nebo kód kvality určený podle navazujících kontrolních 

bodů. V ostatních případech se provede nejprve přiřazení a následně napojení; všem 

bodům změny se tak pro zobrazení změny do katastrální mapy určí souřadnice obrazu 

odlišné od souřadnic polohy. Nemá-li při postupu podle písmene a) nebo b) navazující 

kontrolní bod evidovány souřadnice obrazu, za účelem výpočtu souřadnic obrazu bodu 

napojení se určí jeho souřadnice afinní transformací na identické body a uvede se u nich 

kód kvality v závislosti na měřítku katastrální mapy podle bodu 15.6 [1]. 

 Přiřazení a napojení změny  

a) Přiřazení změny se provádí zpravidla shodnostní, popřípadě afinní transformací na 

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

přiřazení změny i po ucelených částech (blocích) několika transformacemi s tím, že na 

styku bloků je nutné prokázat dodržení mezních odchylek pro zobrazení změny do 

mapy.  

b) Napojení se provádí tak, že pokud nová hranice má končit 

1. v dosavadním bodu, spojí se sousední nový bod na nové hranici s dosavadním bodem, 

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

bod, 

2. v novém bodu, který bude na přímém úseku dosavadní hranice mezi jejími lomovými 

body, napojí se nová hranice takto  

2.1 pokud je menší z úhlů sevřených přilehlými přímými úseky dosavadní a nové 

hranice větší než 50gon, je bodem napojení průsečík uvedených úseků (popřípadě 

i prodloužených),  

2.2 pokud je sevřený úhel podle bodu 1 menší než 50gon, je bodem napojení pata 

kolmice spuštěné z nového bodu na dosavadní hranici. 

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

nebo jejího okolí (například k nerespektování přímosti, pravoúhlosti nebo jiné geometrické 
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vlastnosti). V tomto případě se změna do katastrální mapy umístí jiným odborným 

způsobem. 

Výpočty spojené s přiřazením a napojením změny jsou součástí protokolu o výpočtech a 

splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřické činnosti. Dosažená přesnost se u přiřazení 

ověřuje podle souřadnicových rozdílů na identických bodech podle bodu 13.8 [1], 

u napojení podle rozdílu vzdálenosti mezi bodem napojení a sousedním bodem na nové 

hranici podle bodu 15.4 [1]. V případě zaměření navazujících kontrolních bodů podle § 71 

odst. 6 se provede kontrola napojení také vzhledem k těmto bodům. [1] 
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3. Přípravné práce 

 Před započetím prací na geometrickém plánu č.z. 595-18/2011 byl vyhotoven 

mapový podklad zájmového území v programu AutoCAD, do kterého projektant zakreslil 

návrh parcelace a inženýrských sítí a na tomto základě bylo vydáno územní rozhodnutí. 

 Přípravné práce v terénu spočívaly v rekognoskaci lokality, ve volbě rozvržení 

měřických bodů, které byly posléze stabilizovány dřevěnými kolíky s hřebíky. V kanceláři 

bylo provedeno sejmutí souřadnic lomových bodů navrhovaných parcel z projektu v S-

JTSK v PC programem AutoCAD Map 2000i s geodetickou nadstavbou GeoPol 2000 na 

dvě desetinná místa a body byly uloženy do textového souboru. Dále byl požádán 

katastrální úřad pro Pardubický kraj prostřednictvím katastrálního pracoviště v Pardubicích 

o podklady k vyhotovení GP (číslo ZPMZ, vfk -výměnný formát katastrálních dat DKM a 

poddělení kmenových čísel parcel). 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Katastrální úřad pro Pardubický kraj                                                                                                                         

Katastrální pracoviště Pardubice                                                                          

mail : vfk.pardubice@cuzk.cz                                                                                         

                     ŽÁDOST O PODKLADY PRO GP A VYTYČENÍ 

Gregora Pavel-Georeal 
Ostřešany 318 
530 02 Pardubice                        tel. 774 221 311 

 

Číslo řízení podklady pro měření 

 

IČO: Číslo zakázky: Katastrální území: Číslo řízení potvrzení GP 

   601 56 155      
     18/2011   Ostřešany  

Dotčené parcely: Čísla mapových 
listů: 
(jen u k.ú. v M 1:2880) 

Přidělené číslo ZPMZ 
 
    p.p.č.  1/3, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 
735/4 a    
    stp.2 

 
 

Popis žádosti: Přidělená parcelní čísla 
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Prosím o přidělení ZPMZ, zaslání vfk s okolím a přidělení 1x 
poddělení p.p.č. 7/..  a 6x poddělení p.p.č. 735/.. 
Jedná se o geom. plán na rozdělení pozemků pro výstavbu. 

 

 

Bezplatně: Ano Ne 
Kopie KM (VFK) pro GP (§ 64 odst. 1 vyhlášky 
190/1996 Sb.) 

Počet parcel u VFK: 
Počet bodů u VFK:   

Kopie KM (VKM) pro GP Počet kB:   

Kopie mapy BPK nebo jiné grafické znázornění k vyjádření vlastnických vztahů, 
pokud nejsou vyznačeny v SGI a SPI (§ 64 odst. 2 vyhlášky 190/1996 Sb.)   

Kopie grafického podkladu se zobrazením BPEJ   
Kopie přehledu čísel bodů pro GP   
Rastr mapy KN po mapových listech   
Rastr mapy BPK po mapových listech   

K fakturaci: Počet Celkem 

107 
Kopie dokumentace podle § 16 vyhlášky 190/1996 Sb. – 50% z 60 Kč 

za A4 
(mimo GÚ a přehledu sítě pevných bodů) 

  

108 Kopie přehledu PBPP – A4 za 30 Kč   
109 Kopie přehledu PBPP – list SMO5 za 160 Kč   
110 Kopie GÚ o ZhB – bod za 35 Kč   
111 Kopie GÚ o bodu PBPP – bod za 20 Kč   

201 
Tiskový výstup z SPI – A4 za 50 Kč   
Pro parcely: 

202 Tiskový výstup z ostatních částí operátu KN – A4 za 30 Kč   
418-420 Počítačový soubor s údaji SGI   

421 RES nebo databáze bodů – 1 kB za 10 Kč   
422 Seznam souřadnic PBPP – bod za 5 Kč   
423 Rastrová data katastrální mapy – mapový list za 150 Kč   
424 Rastrová data přehledu čísel bodů – mapový list za 150 Kč   
501 Údaje o bodu – bod za 70 Kč   
502 Souřadnice bodu ZBPP – bod za 20 Kč   
503 Souřadnice bodu ZBPP doplněné nadmořskou výškou – bod za 25 Kč   
504 Údaje o zhušťovacím bodu – bod za 35 Kč   
505 Souřadnice zhušťovacího a zajišťovacího bodu – bod za 20 Kč   

 Celkem  

V Pardubicích 
dne:  1.11. 2011   Gregora P. 

Podpis žadatele: Vyhotovitel:  

 

obr. 13 Žádost o podklady pro GP a vytyčení 
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obr. 14 Informace o řízení, rezervace čísel parcel, ZPMZ a PBPP 
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 V průběhu prací pak byl KÚ telefonicky požádán na základě přiděleného čísla 

řízení PM-2110/2011-606 o doplnění dalších nových čísel parcel a poddělení s ohledem na 

§4 odst.(7) vyhlášky č. 164/2009Sb.  Výměnný formát 102_0595_ex.vfk  byl převeden do 

formátu geodetického programu Geus v. 15.5. 

 

obr. 15 Import vfk
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4. Práce na GP 

 Textový soubor navrhovaných lomových bodů a ZHB 000924222160 získaný na 

www.cuzk.cz  

 

obr. 16 Přehledka bodů na ČÚZK 
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obr. 17 Geodetické údaje zhušťovacího bodu 
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byl načten do seznamu souřadnic zakázky vytvořené v programu Geus v. 15.5. Současně 

byl tento soubor doplněn o body PPBP a vybrané podrobné body a načten do vytvořené 

zakázky v elektrooptické totální stanici Topcon GPT 9003M. 

 Jedná se o motorizovanou stanici s operačním systémem Windows CS s parametry: 

Přesnost měření úhlů : standardní odchylka 10cc 

Rozlišovací přesnost displeje : 2cc 

Měření vzdáleností:  s hranolem +-(2mm+2ppm) 

                                  bezhranolové měření v krátkém dosahu 1,5m – 250m: (+-5mm) 

                                  bezhranolové měření v dlouhém dosahu  5m–2000m: +- 
(10mm+10ppm) 

 

 Na základě ZHB 000924222160, bodů PPBP 102000000501, 102000000577, 

102000000579 a podrobných bodů s kódem kvality 3, č. 102002690048 a 102002700024 

bylo změřeno a vypočteno volné polární stanovisko 4001 a z něho byly určeny rajonem 

další dva měřické body 4002, 4003. 

 

==1 Polární metoda  ==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

  1:    9 2422 2160      0.00  2   0.00    0.0006  97.0704 

  2: 1020 0000 0577     93.29  2   0.00  251.3924  98.7796 

  3: 1020 0000 0579    120.15  2   0.00  296.8862  96.9686 

  4: 1020 0000 0501    107.77  2   0.00  313.0746  96.9502 

  5: 1020 0270 0024     99.33  2   0.00  217.7216  98.7732 

  6: 1020 0269 0048     96.23  2   0.00  224.7598  98.7728 

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

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 

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

   1:      9 2422 2160      0.00      0.00      0.00  do    Mxy    ANO 
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   2:   1020 0000 0577     -0.02      0.00      0.02  do    Mxy    ANO 

   3:   1020 0000 0579      0.00     -0.01      0.01  do    Mxy    ANO 

   4:   1020 0000 0501      0.01     -0.03      0.02  do    Mxy    ANO 

   5:   1020 0270 0024      0.05      0.04      0.04  do    Mxy    ANO 

   6:   1020 0269 0048     -0.04     -0.01      0.03  do    Mxy    ANO 

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

  Třída přesn.(kód kvality):3     Mezní odch. = 0.14 

 ST:            4001    646293.37    1065531.70 

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 

  1:     9 2422 2160     68.0518    neměřeno      0.05     

  2:  1020 0000 0577     68.0552       -0.02      0.17     

  3:  1020 0000 0579     68.0534        0.01      0.18     

  4:  1020 0000 0501     68.0502        0.03      0.17     

  5:  1020 0270 0024     68.0311        0.06      0.17     

  6:  1020 0269 0048     68.0541       -0.04      0.17     

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

 Výsledná orientace :   68.0509 

 Stř.chyba orientace =   0.0027     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 

 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

obr. 18 Výpočet stanoviska 

 

 V terénu byly následně totální stanicí z měřických bodů vytyčeny navrhované 

lomové body a byly stabilizovány plastovými mezníky. Vytyčovalo se z dat uložených 

v totální stanici zadáním stanoviska a orientace  
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obr. 19 Vytyčování bodů 

a pak následně výběrem vytyčovaného bodu byly na displeji stanice zobrazeny odchylky 

v délce  a směru na vytyčovaný bod.  

 

obr. 20 Odchylky při vytyčování 
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 Po vytyčení nových lomových bodů navrhovaných parcel bylo provedeno jejich 

kontrolní zaměření a zaměření kontrolních bodů. V interní paměti totální stanice Topcon 

GPT 9003M  (na 30000 měřených bodů) byla provedena konverze z formátu surová data, 

do formátu FC-6/GTS-7.  

 Konvertovaná data byla přenesena pomocí USB flash disku z totální stanice do PC.  

V PC následovala pomocí programu GEOMANW konverze měřených dat z formátu *.gts7 

do formátu *.gZAP, který je kompatibilní s programem Geus v. 15.5. 

 

obr. 21 Program GEOMANW 

 

 Výsledky kontrolního zaměření vytyčovaných bodů a kontrolních bodů 

vypočtených dávkou v programu Geus v. 15.5 jsou uvedeny v ZPMZ,  překopírováním ze 

souboru *.ptk včetně  rozdílů Dy, Dx a Sxy. 
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Výsledek konverze  a výpočtu polárního měření dávkou: 

 

obr. 22 Geus - polární metoda 
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Výpočet dávkou zaznamenaný v protokolu Geusu : 

==1 Polární metoda  

==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

 ST: 1020 0595 4003  

  1: 1020 0595 4001      0.00  2   0.00    0.0000 102.7316 

  2: 1020 0000 0577    109.62  2   0.00   61.3150  99.5544 

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

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 

  1:  1020 0595 4001    202.5608    neměřeno      0.05     

  2:  1020 0000 0577    202.5628       -0.00      0.18     

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

 Výsledná orientace :  202.5619 

 Stř.chyba orientace =   0.0013     Mez.stř.chyba =   0.0800 

  Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 

 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

     1020 0595 0034     22.89  2   0.00  163.6184  94.2670 

                    646285.32   1065638.32 

 -- Kontrolní určení bodu  1020 0595 0034  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   646285.24   X:   1065638.33   Z:      0.00   KK: 3 

 Nový:        Y:   646285.32   X:   1065638.32   Z:      0.00   KK: 3 

 Rozdíl:     Dy:       -0.08  Dx:         0.01  Sxy=    0.06 

 -- # Ponechán původní bod.  ----------------------------------------------- 
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     1020 0256 0014     23.04  2   0.00  166.2074  95.4084 

                    646286.04   1065638.93 

 -- Kontrolní určení bodu  1020 0256 0014  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   646286.05   X:   1065638.92   Z:      0.00   KK: 3 

 Nový:        Y:   646286.04   X:   1065638.93   Z:      0.00   KK: 3 

 Rozdíl:     Dy:        0.01  Dx:        -0.01  Sxy=    0.01 

 -- # Ponechán původní bod.  ----------------------------------------------- 

obr. 23 Geus - protokol polární metody 

 

 V programu Geus v. 15.5 byl následně proveden výpočet celého protokolu jako 

součást ZPMZ (průsečíky přímek a vyrovnání nově určených bodů do přímky, v terénu 

skutečně použité vytyčovací prvky, ortogonální výpočty, výpočty kontrolních oměrných, 

číselné výměry parcel a dílů,  seznam S-JTSK bodů připojovacích, rušených a nových).  

 

 V seznamu nově určených bodů, které nebudou v novém stavu podrobnými body 

polohopisu katastrální mapy, se neuvádí souřadnice obrazu a kód kvality. O kódu kvality 

nového bodu rozhoduje, zda byl zaměřen volně v prostoru parcely, nebo byl vypočten a 

zaměřen na stávající vlastnické hranici, tvořené spojnicí lomových bodů s různými kódy 

kvality. Obsah seznamu nově určených bodů určuje příloha 16.20 vyhlášky č.164/2009Sb. 

 

                                                               Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 

  Číslo bodu           Souřadnice obrazu 

       Y                   X            Kód 

                                         

kvality 

          Souřadnice polohy 

       Y                   X            Kód 

                                         

kvality 

       Poznámka 

102005950001 646230.26     1065590.92     646230.26     1065590.92     3  
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102005950002 

102005950003 

102005950004 

102005950005 

102005950006 

102005950007 

102005950008 

102005950009 

102005950010 

102005950011 

102005950012 

102005950013 

102005950014 

102005950015 

102005950016 

102005950017 

102005950018 

102005950019 

102005950020 

102005950021 

102005950022 

102005950023 

102005950024 

102005950025 

102005950026 

102005950027 

102005950028 

102005950029 

646228.76     1065588.23    

646223.49     1065575.75 

646220.03     1065559.71 

646225.48     1065553.96   

646256.19     1065548.86   

646265.64     1065547.29   

646292.57     1065543.54 

646323.57     1065539.22   

646212.08     1065510.13 

646212.99     1065518.70 

646216.92     1065542.77 

646221.68     1065545.27   

646254.09     1065539.88 

646296.08     1065533.71 

646335.03     1065528.29   

646250.71     1065506.61 

646293.14     1065502.65 

646324.05     1065542.65 

646331.06     1065544.87 

646340.65     1065563.33 

646328.03     1065569.90 

646303.35     1065575.02   

646299.28     1065575.87   

646317.50     1065598.68   

646312.39     1065601.73 

646309.50     1065596.89 

646339.31     1065604.17   

646350.80     1065597.40 

646228.76     1065588.23     3 

646223.49     1065575.75     3 

646220.03     1065559.71     3 

646225.48     1065553.96     3 

646256.19     1065548.86     3 

646265.64     1065547.29     3 

646292.57     1065543.54     3 

646323.57     1065539.22     3 

646212.08     1065510.13     3 

646212.99     1065518.70     3 

646216.92     1065542.77     3 

646221.68     1065545.27     3 

646254.09     1065539.88     3 

646296.08     1065533.71     3 

646335.03     1065528.29     3 

646250.71     1065506.61     3 

646293.14     1065502.65     3 

646324.05     1065542.65     3 

646331.06     1065544.87     3 

646340.65     1065563.33     3 

646328.03     1065569.90     3 

646303.35     1065575.02     3 

646299.28     1065575.87     3 

646317.50     1065598.68     3 

646312.39     1065601.73     3 

646309.50     1065596.89     3 

646339.31     1065604.17     3 

646350.80     1065597.40     3 
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102005950030 

102005950031 

102005950032 

102005950033 

102005950034 

102005950035 

102005950036 

102005950037 

102005954001 

102005954002 

102005954003 

102005955011 

 

646353.49     1065588.03 

646251.59     1065585.77     8 

646267.50     1065612.37     8 

646263.34     1065583.33 

646285.24     1065638.33     8 

646321.37     1065616.74   

646324.82     1065622.52 

646325.32     1065622.22     8 

646353.49     1065588.03     3 

646251.59     1065585.77    

646267.50     1065612.37  

646263.34     1065583.33     3 

646285.24     1065638.33      

646321.37     1065616.74     3 

646324.82     1065622.52     3 

646325.32     1065622.22     

646293.37     1065531.70 

646331.50     1065604.88 

646296.87     1065618.66 

646212.99     1065518.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zaměř. bod 5950011 

 

obr. 24 Seznam souřadnic nových bodů v mém ZPMZ  

 Dle přílohy 16.21 vyhlášky č.164/2009Sb. byl vytvořen seznam rušených bodů, 

které již po zápisu geometrického plánu nebudou součástí platného soupisu popisných 

informací.  

 

===== Seznam souřadnic S-JTSK   body rušené  ===================== 

 ----- Bod číslo ---------------- Y ----------- X -------------------------- 

   1020 0254 0113          646339.77    1065545.21 

   1020 0254 0118          646352.95    1065583.75 

   1020 0256 0107          646335.18    1065552.00 

   1020 0256 0108          646319.54    1065554.50 

   1020 0256 0109          646305.25    1065560.68 

   1020 0256 0110          646303.50    1065564.46 

   1020 0256 0111          646307.64    1065564.88 

   1020 0256 0114          646352.96    1065594.57 
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   1020 0256 0117          646329.96    1065605.47 

   1020 0256 0118          646326.90    1065606.83 

   1020 0256 0119          646329.20    1065611.09 

   1020 0256 0120          646330.76    1065613.98 

   1020 0256 0121          646322.93    1065618.04 

   1020 0256 0123          646327.33    1065625.73 

   1020 0256 0124          646321.47    1065628.59 

   1020 0256 0129          646326.32    1065638.65 

obr. 25 Seznam rušených bodů 

 Součástí protokolu o výpočtech je dle přílohy 16.19 vyhlášky č.164/2009Sb. také 
seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální mapy 
použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr. 
 

===== Seznam souřadnic S-JTSK   body připojovací ===================== 

 ----- Bod číslo ---------------- Y ------------ X --------- Poznámka ------------------ 

   0009 2422 2160          647318.60    1066094.23     kostel Mikulovice 

   1020 0000 0501          646261.91    1065634.68     roh zdi RD 

   1020 0000 0577          646204.43    1065559.75     roh zdi RD 

   1020 0000 0579          646230.56    1065633.98     roh zdi RD 

   1020 0254 0004          646361.98    1065580.29     roh zdi RD 

   1020 0255 0035          646265.20    1065505.35     roh plotu 

   1020 0255 0036          646265.20    1065505.43     roh plotu 

   1020 0255 0096          646363.73    1065440.31     roh zdi RD po zateplení 

   1020 0255 0203          646305.23    1065501.45     roh plotů 

   1020 0255 0209          646211.74    1065510.16     roh plotu 

   1020 0255 0210          646235.36    1065507.95     roh plotů 

   1020 0256 0004          646229.10    1065591.48     dřev. kolík 

   1020 0256 0005          646249.23    1065581.83     plast. mezník 

   1020 0256 0010          646272.39    1065620.56     dřev. kolk 

   1020 0256 0011          646274.00    1065619.59     roh plotu 
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   1020 0256 0013          646285.29    1065638.41     roh zdi budovy 

   1020 0256 0014          646286.05    1065638.92     fix barvou na betonu 

   1020 0256 0015          646326.49    1065621.52     roh plotu 

   1020 0256 0105          646283.24    1065634.99     fix batvou na zdi 

   1020 0256 0113          646250.98    1065584.75     dřev kolík 

   1020 0256 0127          646283.61    1065635.60     fix barvou na zdi  

   1020 0269 0048          646197.81    1065520.87     roh zdi RD 

   1020 0270 0024          646196.48    1065509.65     roh zdi RD 

   1020 0508 0002          646340.40    1065526.62     plast. mezník 

   1020 0508 0003          646337.05    1065498.31     plast. mezník 

obr. 26 Seznam souřadnic bodů geometrického základu 

 Protokol o výpočtech obsahuje i další výpočty :  Vyrovnání bodů do přímky, které 

výpočtem při použití souřadnic na dvě desetinná místa  umístí bod na hranici parcely a 

protokoluje výpočet. (V sytému AutoCAD používají projektanti kresbu, která používá více 

desetinných míst.) 
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obr. 27 Vyrovnání do přímky 
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Výpočty číselně určených výměr : 

 

obr. 28 Výpočet výměr 

 Z důvodu, že kód způsobu určení výměr stávajících pozemkových parcel byl 0, se 

díly parcel a parcely vyrovnávaly ve výpočetním protokolu a neodpovídají výměrám 

vypočteným v programu Geus. (§77, odst.2, pís.c  a  přílohy 14.8 vyhlášky č.164/2009Sb.) 

 

 Výkaz údajů o BPEJ je vytvořen z výše uvedených důvodů na celé nové parcely 

(bez vysčítání z dílů parcel).  

 

 Ve výpočtu kontrolních oměrných se porovnávaly délky na vlastnických hranicích 

mezi lomovými body, vypočtené ze souřadnic S-JTSK s délkami přímo měřenými 

pásmem. 
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== 9  Kontrolní oměrné 

================================================ 

                                   VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH     MEZNÍ 

  1020 0255 0209 -  1020 0595 0010       0.34        0.46       -0.12       0.24 

  1020 0595 0010 -  1020 0595 0011       8.62        8.52        0.10       0.29 

  1020 0595 0011 -  1020 0595 0012      24.39      24.38       0.01       0.32 

  1020 0595 0012 -  1020 0595 0013       5.38        5.40       -0.02       0.27 

  1020 0595 0013 -  1020 0595 0014      32.86      32.86      -0.00       0.34 

  1020 0595 0014 -  1020 0595 0015      42.44      42.43       0.01       0.35 

obr. 29 Kontrolní oměrné 

 Na závěr výpočtu kontrolních oměrných program Geus vyhodnotil kritéria 

přesnosti podrobného měření a souřadnic podrobných bodů : 

       Test dle KatV ve znění č.164/2009 body přílohy 13(15): 

      do Md:56  přes Md do Ud:1  >>> % délek do Md:  99 
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 Grafické zpracování geometrického plánu a ZPMZ bylo provedeno v programu 

AutoCAD Map2000i s geodetickou nadstavbou GeoPol. 

 

obr. 30 Vykreslování ZPMZ 

 

 Součástí příloh k  potvrzení geometrického plánu bylo i vyhotovení návrhu 

zobrazení změny, vyhotovením změnových vět v programu Geus, jenž se zasílá na 

katastrální pracoviště veřejnou komunikační sítí. 
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Ukázka části vytvořeného importu vfk v souboru 102_0595im.vfk. (Celý vfk má 16 

stránek): 

 

&HVYTVORENO;"10.01.2012 00:06:33" 

&HPUVOD;"GEUS 15  (tabulky verze 3.5)" 

&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2" 

&HJMENO;"Gregora P." 

&BPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU 

N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID N30;PAR_TYPE T10;KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV 

N6;DRUH_CISLOVANI_PAR N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR 

N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY 

N1;VYMERA_PARCELY N9;CENA_NEMOVITOSTI N14.2;DEFINICNI_BOD_PAR T100;TEL_ID N30;PAR_ID N30;BUD_ID 

N30;IDENT_BUD T1 

&DPAR;2580312606;0;"17.8.1999";"";1;4382321606;;;"PKN";716324;;1;2;;;;6780;0;13;13;;92;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2580762606;0;"26.1.1999";"";1;4382235606;;;"PKN";716324;;2;1;;3;;6780;0;5;;;86;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2580774606;0;"24.5.2006 7:12:08";"";1;4904170606;;;"PKN";716324;;2;6;;;;6780;0;5;;;1289;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2580775606;0;"24.5.2006 7:12:08";"";1;4904170606;;;"PKN";716324;;2;7;;1;;6780;0;11;8;;350;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2580776606;0;"24.5.2006 7:12:08";"";1;4904170606;;;"PKN";716324;;2;7;;2;;6780;0;7;;;3110;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2580777606;0;"24.5.2006 7:12:08";"";1;4904170606;;;"PKN";716324;;2;7;;3;;6780;0;2;;;183;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2580778606;0;"26.1.1999";"";1;4382205606;;;"PKN";716324;;2;8;;;;6780;0;5;;;785;;"";1173778606;;;"n" 

&DPAR;2580779606;0;"17.8.1999";"";1;4382321606;;;"PKN";716324;;2;9;;;;6780;0;5;;;975;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2581857606;0;"26.11.2008 6:22:37";"";1;5055491606;;;"PKN";716324;;2;735;;4;;6780;0;7;;;8673;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;8997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;1;516;;;;6780;0;13;;;25;;"";;;;"n" 

&DPAR;2580774606;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;6;;;;6780;2;5;;;1248;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2580776606;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;7;;2;;6780;0;7;;;1379;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;6997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;7;;12;;6780;0;7;;;1158;;"";;;;"n" 

&DPAR;7997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;7;;13;;6780;0;7;;;18;;"";;;;"n" 

&DPAR;2580779606;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;9;;;;6780;2;5;;;1130;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;2581857606;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;735;;4;;6780;0;7;;;2812;;"";1173824606;;;"n" 

&DPAR;997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;735;;41;;6780;2;7;;;1323;;"";;;;"n" 

&DPAR;1997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;735;;42;;6780;2;7;;;1371;;"";;;;"n" 

&DPAR;2997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;735;;43;;6780;2;7;;;1346;;"";;;;"n" 
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&DPAR;3997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;735;;44;;6780;2;7;;;1269;;"";;;;"n" 

&DPAR;4997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;735;;45;;6780;2;7;;;1255;;"";;;;"n" 

&DPAR;5997;1;"";"";3;;;;"PKN";716324;;2;735;;46;;6780;0;7;;;1209;;"";;;;"n" 

&BBUD;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU 

N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;TYPBUD_KOD N1;CAOBCE_KOD N6;CISLO_DOMOVNI N4;CENA_NEMOVITOSTI 

N14.2;ZPVYBU_KOD N4;TEL_ID N30 

&BBDP;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU 

N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PAR_ID N30;BPEJ_KOD T5;VYMERA N9 

&DBDP;0;"6.12.1999";"";1;4516036606;;2580762606;"32210";86 

&DBDP;0;"21.8.2009 6:18:04";"";1;5102794606;;2580774606;"32210";65 

&DBDP;0;"21.8.2009 6:18:04";"";1;5102794606;;2580774606;"32310";1224 

&DBDP;0;"21.8.2009 6:18:04";"";1;5102794606;;2580776606;"32310";3110 

&DBDP;0;"21.8.2009 6:18:04";"";1;5102794606;;2580777606;"32310";183 

&DBDP;0;"21.8.2009 6:18:04";"";1;5102794606;;2580778606;"32210";328 

&DBDP;0;"21.8.2009 6:18:04";"";1;5102794606;;2580778606;"32310";457 

&DBDP;0;"21.8.2009 6:18:04";"";1;5102794606;;2580779606;"32210";40 

&DBDP;0;"21.8.2009 6:18:04";"";1;5102794606;;2580779606;"32310";935 

……… 

……… 

&DHP;140998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;143998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;146998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;149998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;152998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;9331319606;0;"7.8.2009 15:26:42";"";1;5106859606;;21999;2580775606;2581857606 

&DHP;9331336606;0;"7.8.2009 15:26:42";"";1;5106859606;;21999;2580776606;2580775606 

&DHP;9331335606;0;"7.8.2009 15:26:42";"";1;5106859606;;21999;2580776606;2580775606 

&DHP;9331321606;0;"7.8.2009 15:26:42";"";1;5106859606;;21999;2580775606;2580774606 

&DHP;9331318606;0;"7.8.2009 15:26:42";"";1;5106859606;;21999;2580778606;2581857606 

………. 

………. 

&BOBBP;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU 

N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;TEXT T255;VELIKOST 

N10.2;UHEL N10.4;BP_ID N30;OBBP_TYPE T10;VZTAZNY_BOD N2 

&BZPMZ;KATUZE_KOD N6;CISLO_ZPMZ N5;PPZ_ID N30;STAV_ZPMZ N1;MERICKY_NACRT 

T1;ZAPISNIK_PODROB_MERENI T1;VYPOCET_PROTOKOL_VYMER T1;TYPSOS_KOD N1 
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&DZPMZ;716324;595;;2;"";"";"";1 

&BZVB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU 

N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;TYPPPD_KOD N10;KATUZE_KOD N6;HJPV_ID N30 

&BSPOL;ID N30;STAV_DAT N2;KATUZE_KOD N6;CISLO_ZPMZ N5;CISLO_TL N4;CISLO_BODU N12;UPLNE_CISLO 

N12;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;KODCHB_KOD N2;KATUZE_KOD_MER N6;CISLO_ZPMZ_MER N5 

……….. 

……….. 

&DSPOL;28998;2;716324;595;;28;102005950028;646339.31;1065604.17;3;716324;595 

&DSPOL;29998;2;716324;595;;29;102005950029;646350.8;1065597.4;3;716324;595 

&DSPOL;30998;2;716324;595;;30;102005950030;646353.49;1065588.03;3;716324;595 

&DSPOL;33998;2;716324;595;;33;102005950033;646263.34;1065583.33;3;716324;595 

&DSPOL;35998;2;716324;595;;35;102005950035;646321.37;1065616.74;3;716324;595 

&DSPOL;36998;2;716324;595;;36;102005950036;646324.82;1065622.52;3;716324;595 

&K 

obr. 31 Ukázka části vfk 

 

 

 Stav exportu do vfk se zobrazí v protokolu _EXPVFK.PRT : 

Převod do výměnného formátu VFK          10.01.2012 00:06:31 

Výstupní soubor: 102_0595im.vfk 

Počty záznamů v jednotlivých tabulkách: 

PAR     22 

BDP     30 

SOBR    75 

SBP    184 

SBM      0 

HP      87 

OP      36 

OB       0 

DPM      9 
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OBBP     0 

ZPMZ     1 

ZVB      0 

SPOL    50 

Export proběhl bez chyb. 

obr. 32 Protokol o stavu exportu vfk 
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5. Ověření, potvrzení a odevzdání GP 

 Geometrický plán byl vyhotoven v deseti originálech. 1 ks je uložen v technické 

dokumentaci na katastrálním úřadě, 1 ks je v archivu zhotovitele a objednateli (obec 

Ostřešany) bylo předáno 8 ks. Ověření GP a jeho příloh provedl úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr Igor Fiala pod číslem 209/2011. Průběh potvrzování bylo možné 

sledovat na www.cuzk.cz  

 

obr. 33 Informace o řízení 

 Geometrický plán byl potvrzen po opravě   způsobu určení výměry u parcely p.č. 

7/2 a 7/12 v novém stavu z důvodu opravy kódu kvality bodů 31 a 32 určených a 

vyrovnaných jako body na přímce, mezi bodem 102002560010 s kódem kvality 3 a bodem 

102002560113 s kódem kvality 8, kde jsem se původně chybně řídil §77 odst.2 písm. c 

vyhlášky 164/2009Sb., který neplatí pro určení nových výměr způsobem 2. 
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Katastrální úřad potvrdil geometrický plán č.z. 595-18/2011  dne 13.1. 2012 pod číslem 

1982/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo zhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku. 

Geometrický plán byl vyhotoven pro obec Ostřešany z důvodu rozvoje obce výstavbou 

nových rodinných domů na nevyužitých pozemcích. Během prací byla zjištěna jedna 

nesrovnalost, viz. popsáno v úvodu, a tak bylo součástí geometrického plánu i vyznačení 

budovy. Veškeré měřické a kancelářské práce byly provedeny v souladu s platnou 

vyhláškou. Geometrický plán byl úspěšně zhotoven, ověřen a následně potvrzen a vložen 

do katastru nemovitostí. Při zpracování této bakalářské práce jsem čerpal především 

z vyhlášky č. 164/2009 Sb., která obsahuje veškeré potřebné informace, týkající se 

geometrického plánu a dále pak z internetových zdrojů. 
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1 Vyhláška č. 164/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 
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2 http://www.krovak.webpark.cz/ 

3 http://cs.wikipedia.org  
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