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Anotace

V bakalá�ské  práci  se  zabývám vyhotovením geometrického  plánu pro pr�b�h

vyty�ené  nebo  vlastníky  up�esn�né  hranice  pozemku  parcelního  �ísla  1120/3

v k. ú. Ve�ovice.

V první �ásti  bakalá�ské  práce jsou popsány obecné postupy p�i  vyhotovování

geometrického plánu, p�i vyty�ování hranic pozemku a p�i m��ení metodou GNSS. 

Druhá  �ást  je  v�nována  popisu zpracování  geometrického  plánu  a  p�íslušného

záznamu podrobného m��ení  zm�n, na jehož podklad�  je geometrický plán vyhotoven.

Je zde také popsáno vyhotovení  dalších pot�ebných dokument�  souvísejících s prácemi

na  tomto  geometrickém  plánu  (dokumentace  o  vyty�ení  hranic  pozemku,  souhlasné

prohlášení  o  shod�  na  pr�b�hu  hranic  a  pozvánky  k  projednání  vyty�ené  hranice

pozemku.)

Klí�ová slova: GP, ZPMZ

Summary

In the thesis I deal with drawing up the survey sketch for the course setting out of

Boundary of parcel or specified by owners of real estate in cadastrial district Ve�ovice.

In the first part of thesis  I describe the general procedures  during  drawing up

survey sketch, during setting out of boundary of parcel and during measurement of method

of GNSS .

The second part is devoted to the description the processing  of survey sketch and

record of the detailed measurement of changes on the which basis is a survey sketch drawn

up. There is also described drawing up other necessary documents related to works on this

survey  sketch  (documentation  about  setting  out  of  boundary  of  parcel,  affirmative

declaration of conformity of the course of setting out of borders and letter of invitation to

discuss setting out of boundary of parcel).
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Seznam použitých zkratek

BPEJ Bonitovaná p�dn� ekologická jednotka

CZEPOS �eská sí	 permanentních stanic pro ur�ování polohy

ETRS89 Evropský terestický referen�ní systém 1989

GNSS Globální naviga�ní satelitní systém

GP Geometrický plán

GPS Globální polohový systém

KM Katastrální mapa

K. Ú. Katastrální území

SGI Soubor geodetických informací

SPI Soubor popisných informací

S-JTSK Sou�adnicový systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální

S-42 Sou�adnicový systém 1942

TB Trigonometrický bod

WGS-84 Sv�tový geodetický referen�ní systém 1984

ZhB Zhuš	ovací bod

ZPMZ Záznam podrobného m��ení zm�n
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 1 ÚVOD
Cílem této bakalá�ské práce je vyhotovit geometrický plán pro pr�b�h vyty�ené

nebo vlastníky up�esn�né hranice pozemku parcelního �ísla 1120/3 v k. ú. Ve�ovice. Toto

katastrální  území  spadá  pod  správu  Katastrálního  ú�adu  pro  Moravskoslezský  kraj,

Katastrální pracovišt� Nový Ji�ín.

V tomto katastrálním území je povinnost provád�t m��ické práce v systému JTSK.

Katastrální mapa vedená v souboru geodetických informací má formu analogové mapy.

M��ení  bylo  provedeno  u  pana  Ing.  Ivo  Mí�ka,  který  mi  rovn�ž  poskytl

p�ístrojové i programové vybavení nutné pro zpracování této práce.
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Obrázek �. 1 - Letecký snímek zam��ované lokality
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 2 GEOMETRICKÝ PLÁN
„Geometrický plán je neodd�litelnou sou�ástí listin, podle nichž má být proveden

zápis do katastru, je-li t�eba p�edm�t zápisu zobrazit do katastrální mapy.“ [1]

 2.1 Ú�ely vyhotovení geometrického plánu
„Geometrický plán se dle [1] vyhotovuje pro:

� zm�nu  hranice  katastrálního  území  a  hranice  územní  správní  jednotky,

pokud nový pr�b�h nelze ztotožnit s pr�b�hem hranice parcely zobrazené

v katastrální map�,

� rozd�lení pozemku,

� zm�nu hranice pozemku,

� vyzna�ení  budovy  a  vodního  díla  nebo  zm�ny jejich  obvodu  v  katastru

s  výjimkou  budovy,  která  je  p�íslušenstvím  jiné  budovy  evidované

v katastru na téže parcele nebo které jsou sou�ástí vodního díla evidovaného

v katastru, s výjimkou drobných staveb, 

� ur�ení hranic pozemku p�i pozemkových úpravách, pokud jejich výsledky

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu,

� dopln�ní  souboru  geodetických  informací  o  pozemek  dosud  evidovaný

zjednodušeným  zp�sobem,  pokud  se  jeho  hranice  vyty�ují  a  ozna�ují

v terénu,

� opravu geometrického a polohového ur�ení nemovitosti,

� up�esn�ní údaj� o parcele podle p�íd�lového �ízení,

� pr�b�h vyty�ené nebo vlastníky up�esn�né hranice pozemku,

� vymezení rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku.“
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 2.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu
„Geometrický  plán  dle  [1]  obsahuje  vyjád�ení  stavu  parcel  p�ed  zm�nou  

a po zm�n� a má tyto náležitosti:

� popisové pole,

� grafické znázorn�ní,

� výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitosti,

� seznam sou�adnic,

� výkaz  údaj�  o  bonitovaných  p�dn�  ekologických  jednotkách  k  parcelám

nového stavu.“

Popisové pole

Popisové  pole  dle  [1]  umis�ujeme  do  spodní  �ásti  základního  formátu  A4.

V  p�ípad�  v�tšího  formátu  popisové  pole  umis�ujeme  do  pravého  dolního  rohu

geometrického plánu.

V popisovém poli se dle [1] uvede:

� ú�el, pro který se GP vyhotovuje,

� �íslo GP,

� název okresu, obce a katastrálního území,

� ozna�ení listu katastrální mapy,

� jméno,  p�íjmení  a  adresa  trvalého  pobytu  vyhotovitele,  pokud  jde

o  fyzickou  osobu  nebo  obchodní  jméno  a  adresa  sídla  podnikání

podnikatele, 

� zp�sob ozna�ení nových hranic,

� údaje o ov��ení a potvrzení geometrického plánu.
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Grafické znázorn�ní

Grafické znázorn�ní dosavadního a nového stavu nemovitostí  vychází  ze stavu

katastrální mapy, vyhotovuje se �ern� ve vhodném m��ítku tak, aby byla kresba z�etelná

a  popis   �itelný.  Používají  se  platné  mapové  zna�ky  podle  vyhlášky  26/2007  Sb.

p�ílohy  �.  10.  Z  kresby  musí  být  z�ejmá  souvislost  zm�ny s  jejím  okolím.  Kontrolní

body,  které  jsou vzdálené od kresby mohou být  nazna�eny schematicky.  Nové hranice

parcel  se  vyzna�ují  zvýrazn�nou  �arou,  nová  parcelní  �ísla  se  zvýraz�ují  oválem.

Je-li  rozsah  právních  vztah�  k  nemovitostem  graficky  vyjád�en  na  jiných  mapových

podkladech  než  na katastrální  map�,  doplní  se grafické  znázorn�ní  kresbou polohopisu

z t�chto podklad�. U nov� vyzna�ovaných nemovitostí se vyzna�ují délky mezi lomovými

body hranic a �ísla bod�, které jsou v seznamu sou�adnic. Grafické znázorn�ní se orientuje

k severu. [1]

Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitosti

„Výkaz dosavadního a nového stavu údaj�  katastru nemovitosti obsahuje údaje

stanovené  tiskopisem  Ú�adu.  V  dosavadním  stavu  se  uvedou  p�íslušné  údaje  podle

katastru,  v novém stavu se podle skute�nosti v terénu uvedou údaje o druhu pozemku,

typu stavby a zp�sobu využití stavby.“ [1]
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Tabulka �. 1 – Popisové pole GP



Jana �ernická: Geometrický plán pro pr�b�h vyty�ené nebo up�esn�né hranice pozemku

Seznam sou�adnic

Seznam  sou�adnic  obsahuje  sou�adnice  bod�  nové  hranice  a  sou�adnice

kontrolních bod�. V seznamu sou�adnic se uvád�jí �ísla bod� a jejich sou�adnice v po�adí

Y a X a kód kvality.  U bod�, které byly ur�eny p�edcházejícím záznamem podrobného

m��ení zm�n se uvád�jí �ísla úplná nebo �ísla zkrácená. Sou�adnice se uvád�jí v místním

systému, pokud nejsou v systému S-JTSK. Použitý systému se uvede u nadpisu „Seznam

sou�adnic“. Seznam se umístní poblíž grafického znázorn�ní GP. Seznam je možné doplnit

poznámkou (nap�íklad zp�sob ozna�ení bodu v terénu). [1]

Výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám
nového stavu

„Výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám

nového  stavu  dle  [1]  obsahuje  parcelní  �íslo  zem�d�lského  pozemku  novém  stavu

podle katastru, kód BPEJ a vým�ru dílu parcely p�íslušejícího k tomuto kódu.“

 2.3 Sou�innost p�i vyhotovování GP
K vyhotovení GP nám katastrální ú�ad dle [1] p�id�lí �íslo záznamu podrobného

m��ení zm�n,  parcelní �ísla nových parcel a �ísla bod� podrobného polohového bodového

pole, pokud budou takové body z�izovaný. Katastrální ú�ad nám také bezúplatn� poskytne

podklady  ve  vým�nném  formátu  nebo  ve  form�  rastrových  dat,  a  pokud  nelze

jinak, ve form� reprografických kopií.
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Tabulka �. 2 – Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitosti
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 2.4 Podklady pro vyhotovení GP
Podklady pro vyhotovení geometrického plánu dle [1] jsou:

� údaje SGI a SPI,

� mapa  bývalého  pozemkového  katastru  nebo  jiné  grafické  znázorn�ní

nemovitosti spolu s p�íslušnými písemnými údaji z ve�ejných knih a operát�

d�ív�jších pozemových evidencí, pokud nejsou dosud vyzna�eny v souboru

geodetických  informací  a  souboru popisných  informací  nebo pokud mají

vyšší grafickou p�esnost než platná katastrální mapa,

� záznamy podrobného m��ení zm�n,

� údaje  o  bodech  základního  polohového  bodového  pole,  zhuš�ovacích

bodech a bodech podrobného polohového bodového pole,

� údaje  o  BPEJ  v po�íta�ové  form�  nebo  jako kopie  grafického  podkladu

se zobrazením obvod� a kód� BPEJ.

 2.5 Geometrický základ podrobného m��ení
� Body polohového bodového pole,  pomocné m��ické body,  body referen�ní sít�

permanentních stanic, použijeme-li technologii GNSS,

� v terénu jednozna�n�  identifikovatelné podrobné body,  jejichž sou�adnice byly

ur�eny v S-JTSK nebo výjime�n� v místním sou�adnicovém systému. [1]

 2.6 P�ipojení na identické body
„Je-li pot�eba zm�nu zobrazit a navázat na polohopisný obsah katastrální mapy,

která není v S-JTSK, m��ení se p�ipojí na dostate�ný po�et podrobných bod�, které jsou

v terénu jednozna�n� identifikovatelné a jsou zobrazeny v katastrální map�. 

Pro p�ipojení m��ení na identické body platí, že zam��ované podrobné body musí

být uvnit� kružnice se st�edem v polovin� spojnice navzájem nejvzdálen�jších identických

bod�, jejíž polom�r je roven 3/4 délky takové spojnice.“ [1]
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Za identické body se dle [1] volí body v nejbližším okolí zm�ny, zejména:

� p�vodní lomové body na hranicích  katastrálních území nebo na hranicích

pozemk�, které jsou ozna�ené trvalým zp�sobem,

� lomové body na obvodu budov nebo body na jiných trvalých  p�edm�tech

zobrazených v katastrální map�,

� styk t�í nebo více hranic pozemk�, který není ozna�en trvalým zp�sobem,

jehož poloha je v terénu z�etelná a ur�itá. 

 2.7 ZPMZ
Záznam podrobného m��ení zm�n se dle [1] vyhotovuje jako podklad pro:

� tvorbu geometrického plánu,

� zápis zm�n údaj� evidovaných v SGI a v SPI, které jsou spojeny s m��ením

v terénu, ale nem�ní hranice pozemku, obvodu budovy nebo obvod vodního

díla,

� pro opravu chyby v katastru katastrálním ú�adem.

“Záznam podrobného m��ení zm�n má dle [1] tyto náležitosti:

� popisové pole,

� ná�rt, 

� zápisník,

� protokol o výpo�tech,

� záznam výsledk� výpo�tu vým�r parcel (díl�),

� návrh zobrazení zm�ny,

� údaje  o  seznámení  vlastník�  s  ozna�ením  a  s  pr�b�hem  nových

nebo zm�n�ných hranic; zpravidla pod podpisovým polem.“
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Popisové pole

Náležitosti popisového pole jsou ur�eny tiskopisem Ú�adu. Záznamy podrobného

m��ení zm�n se �íslují v rámci katastrálního území v jedné �íselné �ad� v rozsahu 0001

až 9999. 

Pod popisovým polem se uvede text: „S pr�b�hem a trvalým ozna�ením nových

navrhovaných  nebo  zm�n�ných  hranic  byl  v  terénu  seznámen:“  a  jména  a  p�íjmení

osob, která s tímto byla seznámena, místo a datum seznámení s pr�b�hem. Pod popisovým

polem se ješt� uvede d�vod zm�ny. [1]

Ná�rt

Ná�rt  obsahuje  zobrazení  bod�  geometrického  základu,  identických

bod�, m��ické sít�, rámu s ozna�ením listu katastrální mapy, dosavadního a nového stavu

polohopisu, zp�sob ozna�ení lomových bod�  hranic,  �ísla bod�,  parcelní  �ísla,  mapové

zna�ky druh� pozemk�, zna�ky budov, ohrazení a oplocení a om�rné a jiné kontrolní míry.

Ná�rt má formální náležitosti grafického znázorn�ní geometrického plánu. M��ítko ná�rtu

volíme  tak,  aby  byly  všechny  údaje  z�etelné.  Pokud  nem�žeme v  takovémto  m��ítku

n�kterou  �ást  zm�ny  zobrazit,  vykreslí  se  na  okraji  ná�rtu  detail  ve  v�tším  m��ítku,

vzájemná souvislost se vyzna�í písmeny velké abecedy. Ná�rt má formát A4, v p�ípad�

v�tšího formátu se skládá do uvedeného formátu. 

Jestliže  ná�rt  obsahuje  bod,  jehož  poloha  byla  ur�ena  z  výsledk�  m��ení

dokumentovaných v p�edchozím ZPMZ, obsahuje na prvém míst� �íslo tohoto záznamu

podrobného m��ení zm�n odd�lené poml�kou od vlastního �ísla bodu. [1]
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Zápisník

„Zápisník dle [1] obsahuje:

� �ísla  bod�  geometrického  základu  m��ení,  kontrolních,  identických

a nových bod� a m��ené hodnoty ur�ující jejich polohu,

� zm��ené  údaje  pro  ov��ení  polohy  bod�  geometrického  základu

a identických bod�,

� další m��ené kontrolní údaje, pop�ípad� dopl�ující popis bod�.

Zápisník,  obsahující  m��ené  údaje  m�že  být  nahrazen  v  p�ípad�  použití

technologie GNSS výstupem výpo�etního protokolu ze zpracovatelského programu.“

Protokol o výpo�tech

“Protokol o výpo�tech obsahuje:

� seznam sou�adnic bod� geometrického základu m��ení a bod� polohopisu

katastrální  mapy,  které  byly  použity  pro  výpo�et  sou�adnic  nových

podrobných bod� a vým�r,

� údaje  o  použitých  metodách  výpo�tu  sou�adnic,  porovnání  dosažených

výsledk� a mezivýsledk� s mezními hodnotami,

� vyty�ovací prvky nebo seznam sou�adnic bod�, vypo�tených transformací

z vyty�ovacích prvk�, a jejich kód kvality,

� výpo�ty spojené s napojením a p�i�azením zm�ny,

� výpo�et �íseln� ur�ených vým�r,

� seznam sou�adnic nov� ur�ených bod�,

� datum, jméno, p�íjmení a podpis osoby, která výpo�ty provád�la.

Seznam sou�adnic nov� ur�ených bod� obsahuje:

� úplné �íslo bodu,

� sou�adnice obrazu v po�adí Y, X,

� sou�adnice polohy v po�adí Y, X,

2012 16



Jana �ernická: Geometrický plán pro pr�b�h vyty�ené nebo up�esn�né hranice pozemku

� kód  kvality  uvedený  u  sou�adnic  platného  geometrického  a  polohového

ur�ení,

�  poznámku.” [1]

Záznam výsledk� výpo�tu vým�r parcel (díl�)

„Záznam výsledk� výpo�tu vým�r parcel (díl�) dle [1] obsahuje:

� �íslo GP nebo ZPMZ, pokud se nevyhotovuje geometrický plán, ozna�ení

listu katastrální mapy,

� sestavení  vým�r  parcel,  díl�  a  výpo�etních  skupin  s  jejich  vyrovnáním

a kódem zp�sobu výpo�tu,

� podle pot�eby výpo�et díl� parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu

d�ív�jší pozemkové evidence,

� p�ípadný rozdíl  p�i  výpo�tu  jednotlivých  výpo�etních  skupin s uvedením

jeho velikosti a p�í�iny,

� datum, jméno, p�íjmení a podpis osoby, která vým�ry po�ítala.”

Návrh zobrazení zm�ny

Návrh  zobrazení  zm�ny  má  elektronickou  formu  ve  vým�nném  formátu.

K bod�m, u nichž  došlo ke zm�n�  se  uvedou sou�adnice  polohy a sou�adnice  obrazu.
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Sou�adnice  polohy  jsou  sou�adnice  ur�ené  geodetickými  nebo  fotogrammetrickými

metodami, sou�adnice obrazu jsou sou�adnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální

map�.  Návrh  zobrazení  zm�ny  také  obsahuje  identické  body  se  sou�adnicemi  polohy

a obrazu použitými pro p�i�azení zm�ny podle identických prvk�. 

V  místech,  kde  je  analogová  mapa  se  návrh  zobrazení  zm�ny  vyhotoví  také

v analogové form�, na nesrážlivé, bezbarvé a pr�svitné podložce. Návrh zobrazení zm�ny

v analogové podob� obsahuje hlavi�ku s údaji o �ísle GP, katastrálním území, mapovém

listu a podle povahy zm�n a formy katastrální  mapy identické body,  zam��ené lomové

body navrhovaných hranic, vyty�ených nebo up�esn�ných dosavadních vlastnických hranic

a hranic rozsahu v�cného b�emene.

P�i�azení zm�ny se provádí zpravidla shodnostní, pop�ípad�  afinní transformací

na identické body. [1]

 2.8 Výpo�etní práce
“Poloha podrobných bod� se ur�í z bod� geometrického základu a z podrobných

bod�  v p�edchozích záznamech podrobného m��ení zm�n:

� ve stanovených  prostorech sou�adnicemi v S-JTSK,

� v  ostatních  prostorech  sou�adnicemi  v  S-JTSK,  pop�ípad�  pravoúhlými

sou�adnicemi v místním systému.

Sou�adnice bod� se uvád�jí v metrech na dv� desetinná místa.

Vým�ry nových a zm�n�ných parcel a jejich díl� se ur�í:

� ze sou�adnic S-JTSK lomových bod� s kódem kvality 3 nebo 4 a sou�adnic

lomových  bod�,  které  jsou  vloženými  body  na  p�ímých  hranicích,

bez ohledu na jejich kód kvality; zp�sob ur�ení vým�r se ozna�í kódem 2,

� jiným �íselným zp�sobem, tj.  z  p�ímo m��ených  m�r  nebo ze sou�adnic

v místním systému; zp�sob ur�ení vým�r se ozna�í kódem 1,

� ze sou�adnic lomových bod�, z nichž nejmén� jeden lomový bod, který není

vloženým bodem na p�ímé hranici, má sou�adnici s kódem kvality 5 až 8;

zp�sob ur�ení vým�ry se ozna�í kódem 0,
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� graficky

� planimetrováním,

� výpo�tem z m�r odm��ených na map�, nebo

� výpo�tem ze sou�adnic lomových bod� na obvodu parcely nebo dílu

parcely  odm��ených  na  map�,  s  p�ihlédnutím  k  plošné  deformaci

mapového listu; zp�sob ur�ení vým�ry se ozna�í kódem 0.“ [1]

 2.9 Ov��ení GP
Ov��ení  vyzna�í  ú�edn�  oprávn�ný  zem�m��ický  inženýr  v  popisovém  poli

geometrického  plánu  na  všech  stejnopisech.  Ov��ení  výsledk�  se  vyzna�í  textem

„Náležitostmi a p�esností odpovídá právním p�edpis�m“. K tomuto textu se p�ipojí podpis

ov��ovatele,  datum  ov��ení  a  �íslo  z  evidence  ov��ovaných  výsledk�  a  otisk  razítka

ov��ovatele. [1]

 2.10 Potvrzení GP
O  potvrzení  geometrického  plánu  žádá  písemn�  ov��ovatel  katastrální  ú�ad

na tiskopisu Ú�adu. Pro potvrzení geometrického plánu musíme katastrálnímu ú�adu p�edat

nejmén� t�i stejnopisy geometrického plánu a záznamu podrobného m��ení zm�n.

Katastrální  ú�ad  zkontroluje,  jestli  je  geometrický plán  vyhotoven  pro  n�který

z  ú�el�  a  neobsahuje zjevné  vady.  Také  p�ezkoumává,  je-li  geometrický  plán  ov��en

ov��ovatelem v rozsahu jeho oprávn�ní, jestli má p�edepsané náležitosti, vychází z údaj�

katastru, nep�ekra�uje mezní odchylky, jestli je m��ení p�ipojeno na body geometrického

základu a jestli jsou nové a zm�n�né parcely ozna�eny správnými parcelními �ísly.

Nezjistí-li katastrální ú�ad žádné vady p�i p�ezkoumání, potvrdí geometrický plán.

Údaje  o  potvrzení  geometrického  plánu  obsahují  �íslo  �ízení,  datum,  jméno,  p�íjmení

a podpis zam�stnance katastrální ú�adu pov��eného potvrzovat geometrické plány a otisk

razítka se státním znakem.

Po ov��ení se jeden stejnopis nechává na katastrálním ú�adu, ostatní stejnopisy

se vrátí ov��ovateli. [1]
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 3 VYTY�OVÁNÍ HRANIC POZEMKU
Základem pro vyty�ení hranice pozemku je jeho geometrické a polohové ur�ení

evidované v souboru geodetických  informací.  Pokud je  geometrické  a polohové ur�ení

dáno  jen  zobrazením  hranic  pozemk�  v  katastrální  map�  podle  p�vodního  výsledk�

zem�m��i�ské �innosti, využije se pro vyty�ení také tento p�vodní výsledek zem�m��i�ské

�innosti.

Katastrální  ú�ad  do  katastru  zapíše  zp�esn�né  geometrické  a  polohové  ur�ení

pozemku  a  jemu  odpovídající  vým�ru  parcely  na  základ�  souhlasného  prohlášení,  ze

kterého  je  z�ejmá  shoda  vlastník�  všech  dot�ených  pozemk�  na  pr�b�hu  vyty�ené

nebo up�esn�né hranice. Sou�ásti souhlasného prohlášení je geometrický plán pro pr�b�h

vyty�ené nebo vlastníky up�esn�né hranice pozemku. [1]

 3.1 Dokumentace o vyty�ení hranic pozemku
Dokumentaci  o  vyty�ení  hranic  pozemk�  tvo�í  vyty�ovací  ná�rt  se  seznamem

sou�adnic a  protokol  o  vyty�ení  hranice  pozemku.  Dokumentace  o  vyty�ení  hranic

pozemku  se  vyhotovuje  na  tiskopisu  Ú�adu.  Kopie  dokumentace  o  vyty�ení  hranic

pozemku je p�ílohou záznamu podrobného m��ení zm�n. [1]

Protokol o vyty�ení hranice pozemku

Protokol o vyty�ení hranice pozemku dle [1] obsahuje:

� jméno, p�íjmení a adresu místa trvalého pobytu osoby, která dokumentaci

o vyty�ení vyhotovila,

� údaje o objednateli vyty�ení hranic pozemku,

� údaje o podkladu, na jehož základ� bylo provedeno vyty�ení,

� popis vyty�ovacích prací,

� zp�sob ozna�ení lomových bod� vyty�ované hranice,

� údaje  o  vlastnících  dot�ených  zm�nou  hranic,  údaj  o  jejich  ú�asti

na seznámení vlastník� s pr�b�hem vyty�ené hranice pozemku,
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� p�ipomínky vlastník� dot�ených pozemk� k pr�b�hu a ozna�ení vyty�ené

hranice pozemku a jejich podpis,

� datum a podpis vyty�ovatele,

� údaje o ov��ení.

Vyty�ovací ná�rt

Vyty�ovací ná�rt dle [1] obsahuje:

� znázorn�ní bod� geometrického základu,

� znázorn�ní lomových bod� vyty�ované hranice,

� znázorn�ní vyty�ovacích prvk�, 

� kontrolní údaje,

� seznam sou�adnic vyty�ených lomových bod�.

 3.2 Ozna�ování hranic pozemku
Lomové body hranic pozemku se ozna�ují trvalým zp�sobem, zejména kameny

s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými. Je možné také použít

zabetonovanou železnou trubku. Na tvrdých podkladech se hranice ozna�ují zapušt�ným

h�ebem  nebo  vytesaným  k�ížkem  na  opracované  ploše.  Hranice,  které  jsou  v  terénu

ozna�eny nap�íklad zdí, se nemusí ozna�ovat hrani�ními znaky.

Hrani�ní znak se umis�uje tak, aby se jeho st�ed kryl s bodem lomu hranice. [1]
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 3.3 Sou�innost s vlastníky p�i vyty�ení hranice pozemku
„K ú�asti na projednání vyty�ené hranice p�izve vyty�ovatel písemnou pozvánkou

všechny  vlastníky  pozemk�,  jejichž  hranice  má  být  vyty�ena,  nebo  na  jejichž  hranici

má být vyty�en alespo� 1 bod.“ [1]

Pozvánka dle [1] obsahuje:

� upozorn�ní,  že  k  ú�asti  na  projednání  vyty�ené  hranice  m�že  vlastník

na základ� plné moci pov��it svého zástupce,

� upozorn�ní,  že  informace  o  vyty�ené  hranici  lze  získat  u  vyty�ovatele

a v p�ípad� neú�asti na projednání vyty�ené hranice se lze k pr�b�hu hranice

vyjád�it u vyty�ovatele ve lh�t� uvedené v pozvánce,

� upozorn�ní,  že  má-li  být  do  katastru  zapsáno  zp�esn�né  geometrické

a  polohové  ur�ení  pozemku  a  jemu  odpovídající  zp�esn�ná  vým�ra

parcely, je nutné vyhotovit geometrický plán pro tento ú�el,

� upozorn�ní,  že  nep�ítomnost  pozvaného  vlastníka  pozemku  na  ústním

jednání není p�ekážkou k dalším úkon�m vyty�ovatele,

� oznámení o oprávn�ní vstupu na pozemek,

� pou�ení,  že  p�ípadný  spor  vlastník�  o  pr�b�hu  vlastnické  hranice

a o rozsahu vlastnického práva je možné �ešit ob�anskoprávní cestou.
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 4 GNSS
GNSS je zkratka globálního družicového naviga�ního systému, který je schopný

za pomocí omezeného po�tu družic zajistit pokrytí celého zemského povrchu naviga�ními

signály a umož�uje tak ur�ovat polohu s velkou p�esností kdekoliv na Zemi. GNSS jsou

schopné  ur�ovat  polohu  v  jednotném  systému  spole�ném  pro  celou  zem�kouli.  Tyto

systémy pracují nep�etržit� 24 hodin denn�. [5]

 4.1 Technické požadavky m��ení a výpo�ty bod�
ur�ovaných technologií GNSS
� P�i  použití  technologie  GNSS  musíme  p�i  m��ení  a  zpracování  výsledk�

m��ických  prací  používat  p�ijíma�e,  zpracovatelské  výpo�etní  programy

a m��ické postupy, které zaru�ují požadovanou p�esnost t�chto prací.

� P�i  m��ení  i  zpracování  musíme  dodržovat  zásady  uvedené  v  dokumentaci

pro p�íslušný stroj i použitý program.

� K m��ení  m�žeme použít  signály  všech  zprovozn�ných  a  správn�  fungujících

družic  dostupných  GNSS,  které  jsou  založeny  na  obdobném  principu

jako americký systém GPS-NAVSTAR.

� K dosažení  výsledk�  lze využít  m��ení  v  reálném �ase  i  m��ení  s  následným

zpracováním.

� Poloha  bodu  musí  být  ur�ena  ze  dvou  nezávislých  m��ení  metodou  GNSS,

nebo jednoho m��ení metodou GNSS a jednou klasickou metodou.

� Opakované m��ení musí být provedené p�i nezávislém postavení družic. [6]

 4.2 Czepos
“CZEPOS  poskytuje  uživatel�m  globálních  naviga�ních  satelitních  systém�

(GNSS)  korek�ní  data  pro  p�esné  ur�ení  pozice  na  území  �eské  republiky.  CZEPOS

spravuje  a  provozuje  Zem�m��i�ský  ú�ad  jako  sou�ást  geodetických  základ� �eské

republiky.” [7]

2012 23



Jana �ernická: Geometrický plán pro pr�b�h vyty�ené nebo up�esn�né hranice pozemku

2012 24

Obrázek �. 3 – Rozmíst�ní permanentních stanic CZEPOS



Jana �ernická: Geometrický plán pro pr�b�h vyty�ené nebo up�esn�né hranice pozemku

 5 VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ
Vyhotovení tohoto geometrického plánu p�edcházela žádost pana Michaela Vrbky

na vyty�ení hranic pozemku parcelního �ísla 1120/3 v k. ú. Ve�ovice. 

Zpracování  lze  rozd�lit  do  n�kolika  krok�:  vyžádání  podklad�  na  p�íslušném

katastrálním  pracovišti,  rekognoskaci  terénu,  zam��ení  dané  situace,  zpracování

nam��ených údaj�, vyty�ení lomových bod� a vyhotovení geometrického plánu.

 5.1 Vyžádání podklad�
Na za�átku celého m��ení je nutné získat  podklady z p�íslušného katastrálního

pracovišt�.  V  tomto  p�ípad�  byly  podklady  získány  z  Katastrálního  ú�adu

pro  Moravskoslezský  kraj,  Katastrálního  pracovišt�  Nový  Ji�ín.  V  katastrálním  území

je  analogová  mapa  1:2880.  Na  tomto  Katastrálním  pracovišti  byly  získány  data

v elektronické podob� ve formátu *. vfk a rastrový obraz platné katastrální mapy 1:2880

na  PET fólii.  Katastrálním  pracovišt�m nám bylo  p�id�leno  �íslo  ZPMZ 1139 a  byly

poskytnuty  polní ná�rty, na základ� nichž bylo vyty�ení provedené, ZPMZ 622 a 745.  

Další podklady byly  získány po nahlédnutí do pozemkové knihy v Novém Ji�ín�.

V  pozemkové  knize  byl  nalezen  geometrický  plán  vyhotovený  na  základ�  usnesení

Okresního soudu ve Frenštát� pod Radhošt�m ze dne 14.10. 1949. 
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 5.2 Rekognoskace terénu
P�ed zahájením m��ení byla provedena rekognoskace terénu, která prob�hla dne

6.  4.  2011.  P�i  rekognoskaci  terénu  bylo  nutné  promyslet  si  po�et  a  rozmíst�ní  bod�

m��ické sít� tak, aby bylo možné zam��it všechny prvky polohopisu a napojit se na body

bodového pole v blízkosti m��ené lokality. V blízkosti m��ené lokality byl TB 0009 3619

0110, TB 0009 3619 0140 a ZhB 0009 3619 2270. 

V  zam��ované  lokalit�  je  mírn�  svažitý  terén  sm�rem  k  jihu,  využívaný

jako zahrada.

 5.3 Popis zam��ení a vyty�ení situace

 5.3.1 Tvorba pomocných bod� metodou GNSS

Pro  pot�eby  m��ení  byly  vybudovány  metodou  GNSS  pomocné  body

4001  stabilizovaný  kolíkem  a  4002  stabilizovaný  h�ebem.  Touto  metodou  byly  také

ov��eny polohy trigonometrických bod� 0009 3619 0110 a 0009 3619 0140. 

2012 26

Obrázek �. 4 – Výsek rastrového obrazu platné katastrální mapy



Jana �ernická: Geometrický plán pro pr�b�h vyty�ené nebo up�esn�né hranice pozemku

M��ení  metodou  GNSS  bylo  provedeno  ve  dvou  dnech  –  6.4.  a  8.4.  2011.

Na ur�ovaných bodech byly provedeny 2 observace vždy minimáln� po dobu 25 minut

a v �asovém odstupu minimáln� 1 hodiny. 

M��ická  metoda  byla  rychlá  statická  metoda  s  postprocessingem  s  využitím

virtuální referen�ní stanice, která je generována sítí permanentních stanic CZEPOS.

 5.3.2 Vlastní zam��ení a vyty�ení situace

Zam��ení a vyty�ení pozemku parcelního �ísla 1120/3 prob�hlo v n�kolika dnech.

Dne 8.  4.  2011 byly zam��eny body m��ické sít�.  Tato sí�  byla zam��ena  oboustrann�

p�ipojeným  a  jednostrann�  orientovaným  polygonovým  po�adem.  Po�áte�ní  bod

polygonového po�adu byl bod 4002 s orientací na TB 0009 3619 0140, body polygonového

po�adu byly 4003 stabilizovaný kolíkem a 4004 stabilizovaný h�ebem a koncovým bodem

byl TB 0009 3619 0110. Body 4001 a 4005 byly do této sít� p�ipojeny  rajónem.

V tento den bylo provedené zmapování terénu, jehož ú�elem bylo nalézt a zam��it

co  nejvíce  lomových  bod�  vyty�ované  hranice  nebo  lomových  bod�  v  okolí

pozemku, které by mohly být použity pro zpracování ZPMZ (zam��ení všech nalezených
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mezník�, roh� budov, sloupk� plotu, v�tších kamen�, které by mohly být lomovými body

hranic,  výrazných  terénních hran).  Body byly zam��eny polární  metodou ze stanoviska

4001, 4002, 4003, 4004 a 4005.

Nam��ené  body,  které  byly  použity  pro  výpo�et  a  zpracování  ZPMZ  byly

ponechány v zápisnících, ostatní body byly vymazány. Zam��ené body, které byly použity

pro výpo�et a zpracování  ZPMZ byly body 1, 2, 3, 4, 16 (nalezené hrani�ní kámeny), 6,

11, 13,  15 (nalezené plastové znaky),  7 (betonový sloupek plotu),  12 (kovový sloupek

plotu), 14 (roh budovy).  Tyto body byly zam��eny polární metodou ze stanoviska 4001

s orientacemi na body 0009 3619 0140, 0009 3619 2270, 4002, 4003.

Pro  kontrolní  ú�ely  byly  polární  metodou  zam��eny  ze  stanoviska  4002

s orientacemi na body 0009 3619 0140, 4001 a 4003 body 0009 3619 0140, 4001 a 4003.

Ze  stanoviska  4003  s  orientacemi  na  body  4001,  4002  a  4004  byly  polární  metodou

zam��eny body  4001, 4002 a 4004. Ze stanoviska 4004 s orientacemi na body 0009 3619

0110 a 4003 byly polární metodou zam��eny body 0009 3619 0110 a 4003.

Po zpracování t�chto nam��ených dat bylo zjišt�no, že nebyly nalezeny lomové

body vyty�ované hranice 5, 8, 9, 10, 622-4, 622-5. 

Bod 5 byl zobrazen v geometrickém plánu z roku 1949. Body v tomto GP byly

zam��eny  ortogonální  metodou.  Výpo�tem  byly  získány  sou�adnice  tohoto  bodu.

Sou�adnice bodu 622-4 a 622-5 byly ur�eny v ná�rtu ZPMZ 622. Tyto sou�adnice byly

nahrány do totální stanice.

Dne  22.  4.  2011  prob�hlo  vyty�ení  t�chto  bod�.  Vyty�ení  prob�hlo

ze stanoviska 4001 s  orientací  na bod 0009 3619 2270.  Bod 5 byl  nalezen,  po vyrytí

zeminy byl nalezen hrani�ní kámen. Bod 622-4 byl také nalezen, byl to kovový sloupek

plotu.  Bod 622-5 se nalézt  nepoda�ilo.  Nalezené  body byly zam��eny polární  metodou

ze stanoviska 4001 s orientacemi na 0009 3619 2270, 4002 a 4003. Byly také kontroln�

zam��eny body 4002 a 4003.

Sou�adnice bodu 8, 9, 10 byly získány digitalizací rastrového obrazu platné KN

mapy pomocí v terénu nalezených a ov��ených identických bod�. Tyto sou�adnice byly

nahrány do totální stanice.

Dne 27. 4. 2011 byly vyty�eny body 8, 9, 10 a spolu s nimi byl vyty�en i poslední

lomový bod hranice 622-5. Sou�adnice bodu byly vyty�eny ze stanoviska 4001 s orientací
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na bod 0009 3619 2270. Lomové body byly stabilizovány znaky z plastu. Všechny lomové

body hranice byly v tento den kontroln� zam��eny polární metodou ze stanoviska 4001 s

orientacemi na body 0009 3619 2270, 4002 a 4003. Také byly pásmem zam��eny délky

mezi lomovými body hranice. 

Dne 27. 4.  2011 prob�hla obhlídka lomových bod�  vyty�ené hranice pozemku

s vlastníky,  na  jejichž  hranici  pozemku byl  alespo�  1  vyty�ovaný lomový bod.  Nikdo

z ú�astn�ných nem�l k vyty�ené hranici p�ipomínky.

 5.4 Použité p�ístroje a pom�cky p�i m��ení
Použité  p�ístroje  p�i  m��ení  byly  GNSS aparatura  Spectra  Precision  Epoch 10

a totální stanice Spectra Precision Focus 4. 

Další  pom�cky,  které byly p�i  m��ení použity byly stativ,  vyty�ka s odrazným

hranolem a ocelové pásmo. Pro stabilizaci bodu byly použity znaky z plastu. 

Spectra Precision Epoch 10

GPS  p�ijíma�  vhodný  zejména  pro  práce  v  bodových  polích  a  nejr�zn�jších

p�ipojovacích m��ení. Ideální pro postprocesní aplikace v síti CZEPOS.

Technické parametry:

L1 frekvence, 12 kanál�

opera�ní teplotní rozsah -40 až +65°C

interní pam��

provoz baterií cca 8 hodin

statický mód: horizontální +/-5 mm + 0,5 ppm

: vertikální +/-5 mm + 1 ppm

kinematický mód: horizontální +/-10 mm + 1 ppm

: vertikální +/-20 mm + 1 ppm [3]
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Spectra Precision Focus 4

Spectra Precison Focus 4 je totální stanice.

Technické parametry:

doba m��ení: s hranolem 0,5 s až 2,0 s

: bez hranolu 0,8 s až 3,0 s

m��ení délek: bezhranolový režim 1,6 at 210 m

: s odrazným štítkem (5x5 cm) 1,6 až 300 m

p�esnost m��ení délek: hranol 3+2 ppm

: bezhranolové m��ení 5+2 ppm

p�esnost úhlového m��ení: 5´´

provozní teplota: -20°C až +50°C

kompenzátor: jednoosý

interní pam��: 10000 bod� [3]
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 5.5 Kancelá�ské práce p�i zpracování GP

 5.5.1 Použitý software

Zpracování hodnot nam��ených metodou GNSS probíhalo v programech Spectra

Precision Survey Office 2.0 a  Transform 2011 v6.  Veškeré  výpo�etní  a grafické práce

na tomto GP probíhaly v programu Geus 15.5 a Geometr 15.0.

Geus 15.5

Program Geus lze rozd�lit na výpo�etní �ást a �ást grafickou. 

Výpo�etní  �ást  obsahuje  všechny  základní  výpo�ty  pro  zpracování  GP

(ortogonální  a  polární  metoda,  kontrolní  om�rné,  konstruk�ní  om�rné,  …)  a  výpo�ty

základních typ� polygonových po�ad�. Veškeré výpo�ty, které se provedou, jsou pr�b�žn�

protokolovány. Výpo�etní protokol lze v pr�b�hu editovat. Grafická �ást reaguje na zm�ny

sou�adnic ve výpo�tech. 

Kresbu lze exportovat do formátu DXF, VTX + STX. [2]

Geometr 15.0

Program geometr je program pro poloautomatické vytvá�ení, tisk a export tabulek

geometrických plán�. [2]

Spectra Precision Survey office 2.0

Spectra  Precision Survey office software se používá pro zpracování  a  analýzu

systému GPS a GNSS. [3]

Transform 2011 v6

Transform 2011 v6 je software ur�ený pro p�evod nam��ených ETRS89/WGS-84

sou�adnic  s  elipsoidickou  výškou  do  systému  JTSK  s  nadmo�skými  výškami  (Bpv)

a mezi ETRS89/WGS-84 a S-42 u obou ob�ma sm�ry. [4]
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 5.5.2 Zpracování hodnot nam��ených metodou GNSS 

Zpracování hodnot nam��ených metodou GNSS prob�hlo v programech Spectra

Precision Survey office 2.0 a Transform 2011 v6. 

Nejprve byly stáhnuty nam��ená data a soubor s nam��enými daty ze permanentní

stanice GPS sít� CZEPOS do PC.

Do programu Spectra precision Survey office 2.0 byly tyto data naimportovány.

Po importu se zobrazily vektory mezi základnou a ur�ovanými body.  Zpracováním t�chto

vektor� byly získány sou�adnice ur�ovaných bod� v geocentrických sou�adnicích. Poté byl

soubor s vypo�tenými sou�adnicemi m��ených bod� vyexportován.

Vyexportovaný  soubor  byl  naimportován  do  programu  Transform  2011  v6.

Sou�adnice se zobrazily v systému ETRS89. Pro transformaci geocentrických sou�adnic

do  sou�adnic  v  S-JTSK  byla  použita  zp�esn�ná  globální  transformace  bez  volby

identických bod�. Po této transformaci byly získány sou�adnice bod� v S-JTSK. 

Výsledkem m��ení  metodou GNSS je  technická  zpráva,  která  je  p�ílohou  mé

bakalá�ské práce.

 5.5.3 Výpo�etní práce

Všechny výpo�etní  práce na tomto GP probíhaly v programu Geus.  Nam��ené

hodnoty totální stanicí byly stáhnuty do PC. P�ed zahájením výpo�t�  byl  naimportován

vým�nný formát do programu Geus a do seznamu sou�adnic byly p�idány body 4001, 4002
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ur�ených metodou GNSS, dále body geometrického základu 0009 3619 0110, 0009 3619

0140, 0009 3619 2270 a body z polního ná�rtu ZPMZ 745, body 745-3, 745-4, 745-8,

745-10  a  745-21  ur�ených  v  místním  sou�adnicovém  systému,  které  byly  použity

p�i transformaci.

Výpo�etní práce provedené na tomto GP jsou:

� výpo�et polygonového po�adu,

� výpo�et podrobných bod� polární metodou,

� shodnostní transformace rastrového obrazu mapy Katastru nemovitosti,

� Rastrový  obraz  mapy  se  musel  prost�ednictvím  identických  bod�

transformovat do správné polohy podle zam��eného polohopisu,

� zvolené  identické  body  pro  transformaci  byly  body  16,  12,  2,  15

a 622-4, které byly zobrazeny v map�, a které byly v terénu zam��eny,
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� ov��ení identických bod� v KN,

� ov��ení identických bod� spo�ívá v porovnání délek mezi identickými

body vypo�tených ze sou�adnic a odm��ených z mapy,

� rozdíl t�chto délek musí být menší než mezní rozdíl,

� ur�ení  sou�adnic  bod�  8,  9,  10  získaných  digitalizací  rastrového  obrazu

mapy KN,

� tímto  byly  získány  sou�adnice  bod�  8,  9,  10,  které  nebyly

dohledatelné,

� shodnostní transformace,

� tímto výpo�tem se transformují sou�adnice ur�ené v místním systému

do systému JTSK,

� nalezený lomový bod vyty�ované hranice bod 6, byl  ur�ený v ná�rtu

ZPMZ 745  v  místním  systému  jako  bod  745-3  a  bylo  nutné  ov��it

polohu tohoto bodu,

� k transformaci byly použity body 6 (745-3), 14 (745-4), 12 (745-8), 13

(745-10) a 15 (745-21),

� po  transformaci  se  porovnají  sou�adnice  bodu  6  vypo�tených

transformací se sou�adnicemi, které byly zam��eny v terénu,

� ortogonální metoda,

� nalezené body 2, 3, 4, 5 byly p�vodem body 2, 3, 4, 5 z geometrického

plánu z  roku 1949,  který je  sou�ástí  listin  Pozemkové knihy a  bylo

nutné ov��it jejich polohu,

� m��ickou p�ímku v GP z roku 1949 tvo�ily nalezené body v terénu 7

a 16. Po zadání stani�ení a kolmic z GP z roku 1949 k bod�m 2, 3, 4 a 5

došlo k porovnání sou�adnic, které byly spo�ítány ortogonální metodou

se sou�adnicemi, které byly u daných bod� zam��eny v terénu,
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� zjišt�ní polárních vyty�ovacích prvk�,

� po  zadání  stanoviska  a  orientace  se  ur�í  polární  vyty�ovací  prvky

u zvolených bod�,

� kontrolní výpo�et podrobných bod� polární metodou,

� všechny lomové body byly zam��eny dvakrát,

� p�i  výpo�tu  sou�adnic  bod�  polární  metodou  dojde  k  porovnání

sou�adnic s d�íve vypo�tenými sou�adnicemi,

� kontrolní om�rné mezi lomovými body hranice,

� p�i výpo�tu dojde k porovnání délek mezi lomovými body vypo�tených

ze sou�adnic a m��ených v terénu,

� rozdíl t�chto délek nesmí p�ekro�it mezní rozdíl,
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� výpo�et vým�r,

� vým�ry byly vypo�teny dvakrát – poprvé byly vypo�teny ze sou�adnic

zam��ených bod�, podruhé byly kontroln� vypo�teny graficky z mapy,

� rozdíl  nesmí p�ekro�it  mezní odchylku,  pokud je  p�ekro�ení  zjišt�no

a výpo�et  neobsahuje chybu,  navrhuje se oprava vým�ry  s odkazem

na p�íslušný paragraf vyhlášky,

� posouzení dosažené p�esnosti ur�ení sou�adnic podrobných bod�,

� výpo�et  byl  proveden  v  ZPMZ  v  p�iloženém  geometrickém  plánu

ze dne 14. 10. 1949,

� pro  výpo�et  byly  použity  m��ené  om�rné  míry  mezi  danými  body

a  om�rné  míry  mezi  danými  body,  které  jsou  zobrazeny

v geometrickém plánu ze dne 14. 10. 1949,

� rozdíl t�chto délek musí být menší než mezní rozdíl, 

Nam��ené hodnoty jsou uvedené v zápisnících a provedené výpo�ty jsou uvedeny

v protokolu o výpo�tech v ZPMZ.
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 5.5.4 Vyhotovení ZPMZ a GP

ZPMZ

Po výpo�etních pracích byl v grafické �ásti programu Geus vytvo�en ná�rt ZPMZ

(kresba mapy byla dopln�na vektorizací rastrového obrazu mapy).

Veškeré  provedené  výpo�ty  byly  automaticky  protokolovány.  Do  tohoto

protokolu o výpo�tech byl dopln�n seznam sou�adnic bod� geometrického základu m��ení

a seznam sou�adnic nov� ur�ených bod�. 

Další sou�ásti ZPMZ je zápisník s nam��enými hodnotami a kopie geometrického

plánu vyhotoveného na základ�  usnesení Okresního soudu ve Frenštát�  pod Radhošt�m

ze dne 14.10. 1949.

V programu Geometr bylo vypln�no popisové pole ZPMZ a všechny údaje, které

byly pot�eba pro vznik záznamu výpo�tu výsledk� vým�r parcel (díl�).

ZPMZ je p�ílohou mé bakalá�ské práce.

Geometrický plán

Grafické znázorn�ní bylo vytvo�eno v grafické �ásti  programu Geus.  

V programu Geometr bylo vypln�no popisové pole GP a všechny pot�ebné údaje

pro vznik výkazu dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitosti a výkazu údaj�

o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách k parcelám nového stavu. 

Ke GP byly nakonec p�idány sou�adnice bod�, které budou zapsány do katastru.

GP je p�ílohou mé bakalá�ské práce.

 5.5.5 Vyhotovení souhlasného prohlášení o shod�

Aby  vyty�ené  body  byly  zp�esn�né,  tzn.  m�ly  kód  kvality  3,  bylo  pot�eba

vyhotovit souhlasné prohlášení o shod� na pr�b�hu hranic pozemku.

Z  webových  stránek  cuzk  byl  stažen  formulá�  o  shod�  na  pr�b�hu  hranic

pozemku, který byl následn� vypln�n.

Pro  vytvo�ení  souhlasného  prohlášení  je  nutné,  aby  všichni  vlastníci,  jejichž

pozemek  je  dot�en  zm�nou  souhlasili  s  vyty�enou  hranicí.  Ov��ovatel  si  musí  ov��it

totožnost vlastník� a ti musí p�ed ov��ovatelem souhlasné prohlášení podepsat.
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Souhlasné prohlášení o shod� je p�ílohou mé bakalá�ské práce.

 5.5.6 Vyhotovení dokumentace o vyty�ení hranic

Dokumentace o vyty�ení hranic se skládá z protokolu o vyty�ení hranice pozemku

a vyty�ovacího ná�rtu.

Ze  stránek  cuzk  byl  stažen  formulá�  protokolu  o  vyty�ení  hranice  pozemku.

Do tohoto formulá�e byly vypln�ny všechny pot�ebné údaje.

Vyty�ovací  ná�rt  byl  zpracován  v grafické  �ásti  programu  Geus.  V programu

geometr byla vypln�na tabulka popisového pole vyty�ovacího ná�rtu. Do volného místa

byl naimportován seznam sou�adnic lomových bod� vyty�ované hranice. 

Dokumentace o vyty�ení hranic pozemku je p�ílohou mé bakalá�ské práce.

 5.5.7 Ostatní práce

K projednání  vyty�ené  hranice  s  vlastníky   pozemk�,  na  jejichž  hranici  bude

vyty�en alespo� 1 bod byly sestaveny a doru�eny písemné pozvánky.

Jednu pozvánku p�ikládám na ukázku jako p�ílohu mé bakalá�ské práce.
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 6 ZÁV�R
Úkolem  této  bakalá�ské  práce  bylo  vyhotovit  geometrický  plán  pro  pr�b�h

vyty�ené  nebo  vlastníky  up�esn�né  hranice  pozemku  parcelního  �ísla  1120/3

v k. ú. Ve�ovice.

Geometrický plán je vyhotoven podle vyhlášky �. 26/2007 Sb., kterou se provádí

zákon �.  265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v�cných práv k nemovitostem,

ve  zn�ní  pozd�jších  p�edpis�,  a  zákon �.  344/1992 Sb.,  o  katastru  nemovitostí  �eské

republiky (katastrální zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a obsahuje veškeré náležitosti

a p�ílohy dané touto vyhláškou.

Po ov��ení  geometrického plánu a všech pot�ebných listin ú�edn�  oprávn�ným

zem�m��i�ským  inženýrem  m�že  být  geometrický  plán  použit  pro  zápis  zm�ny

do katastru nemovitosti.
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