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ANOTACE 

Cílem mé diplomové práce je představit na jedné straně pozemkové úpravy obecně, 

na druhé straně představit geodetické práce a činnosti v rámci pozemkových úprav 

Především revize a doplnění bodového pole, projekt nového uspořádání pozemků, 

provedení vytyčení nových hranic a vyhotovení dokumentace projektu pozemkových 

úprav v katastrálním území Zuberec. Práce je rozdělena do jednotlivých tematických celků, 

podle kterých byla práce zpracovaná, metody, způsob měřeni a popis vlastního zaměření 

dané lokality a vyhodnocení mapové dokumentace. 

 

Klíčové slova: pozemkové úpravy, projekt, vytyčení nových hranic 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of my script is to present landscaping in general on the one side and 

geodetic surveying work and activity of landscaping on the other side. Especially revision 

and supplementation of minor control, project of new arrangement of parcels, setting-out 

the new boundaries of a  parcels and creating project documentation of landscaping in the 

administrative area Zuberec. My work is divided into separate thematic sections containing 

methods, technique of measurement, description of survey in location and evaluation of 

map documentation. 

 

Key words: landscaping, project, setting-out the new boundaries 
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SEZNAM ZKRATEK 

JPPÚ – Jednoduchý projekt pozemkových úprav 

KN – Katastr nemovitostí 

k.ú. – Katastrální území 

MN – Metodický návod 

OPÚ – obvod pozemkových úprav 

ROEP – Registr obnovené evidence pozemků 

PPBP – Podrobné polohové bodové pole 

ZPBP – Základné polohové bodové pole 

PPÚ – Projekt pozemkových úprav 

PÚ – Pozemkové úpravy 

RNS – Registr nového stavu 

RPS – Registr původního stavu 

S-JTSK – Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPF – Slovenský pozemkový fond  

VKM – vektorová katastrální mapa 

VKM UO - vektorová katastrální mapa určeného operátu 

VZFU – Všeobecné zásady funkčního uspořádání území 

ZPMZ – Záznam podrobného urania změn 
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ÚVOD 

 

Racionální prostorové uspořádání pozemkového vlastnictví, vytváření podmínek 

zemědělské krajiny a venkova jako sociálního prostoru a zušlechtění krajiny by měli být 

doménou každého státu. Na jeho dosáhnutí se v našem státe jako základný a jediný 

komplexní nástroj užívají pozemkové úpravy. 

Základem pozemkových úprav se v roku 1991 stal zákon SNR č. 330/1991 Zb., 

který „dává na výběr“ tři způsoby řešení pozemkových úprav. 

Ve své diplomové práci se věnuji zejména jednoduchým pozemkovým úpravám 

v podhorské vesnici Zuberec. Pozemkové úpravy byli řešené  na základě vytvoření 

stavebních pozemků, které měli sloužit pro výstavbu rodinných domů, ale i rekreačních 

zařízení, protože v obci je rozvinutý cestovní ruch, tak v letních jako i v zimních měsících. 
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1. PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

Pod pojmem pozemkové úpravy (PÚ) rozumíme scelování, dělení (parcelace), 

uspořádání a umísťovaní pozemků, rozmístění druhů pozemků, arondaci (vyrovnání) 

hranic a s tím souvisejíce vykonávání terénních, vodohospodářských, komunikačních a 

jiných opatření s cílem zlepšit výrobní a provozních poměry, uspořádat vlastnické vztahy, 

jako i zlepšit životní podmínky obyvatelstva na upravovaném území. 

 

V současnosti se PÚ vykonávají podle novelizovaného zákona SNR č. 330/1991 

Zb. 

Obsahem PÚ je racionální prostorové uspořádání pozemkového vlastnictví 

v určitém území a ostatního nehnutelného zemědělského a lesného majetku s ním 

spojeného vykonávané ve veřejném zájmu v souladu s požadavky a podmínkami ochrany 

životního prostředí a tvorby územního systému ekologické stability, funkcemi zemědělské 

krajiny a provozně-ekonomickými hledisky moderního zemědělství a lesního hospodářství 

a podpory rozvoje venkova. 

 

Zahrnují: 

a) zjištění a nové uspořádání vlastnických a užívacích poměrů jako i souvisejících jiných 

věcných práv v obvodu pozemkových úprav a nové rozdělení pozemků (sceleni, oddělení 

anebo jiné úpravy pozemků), 

b) technické, biologické, ekologické, ekonomické a právní opatření související s novým 

uspořádáním právních poměrů. 

 

Vykonávají se především, jestli: 

a) je to potřebné na uspořádání vlastnických a užívacích poměrů a odstranění překážek 

jejich 
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výkonů vyvolaných historickým vývojem před účinností tohoto zákona, 

b) došlo k podstatným změnám ve vlastnických a užívacích poměrech v obvodu PÚ, 

c) má dojít k jiné investiční výstavbě, která podstatně ovlivní hospodaření na půdě anebo 

životní podmínky v obvodu PÚ anebo jeho ucelené části, 

d) je to potřebné v zájmu obnovení anebo zlepšení funkcí ekologické stability v územním 

systému a celkového rázu zemědělské krajiny, 

e) má dojít k omezení zemědělské anebo lesní výroby z důvodu vyhlášení 

ochranních pásem, chráněných území anebo z jiných důvodů, 

f) se v k.ú. vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradního užívání více než 25 % výměry 

zemědělského půdního fondu. 

 

Vyjímaje důvodu uvedeného pod písm. b), PÚ nařizuje jejich obvodní pozemkový 

úřad. Tento zákon připouští řešení pozemkových úprav třemi způsoby, a to tzv. komplexní 

pozemkové úpravy, zjednodušené anebo zrychlené postupy pozemkových úprav 

a jednoduché pozemkové úpravy. 
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2. ZUBEREC 

 

Obec Zuberec leží na severním Slovensku v nadmořské výšce 762 m n.m.. Je 

začleněná do Žilinského kraje, regiónu Orava, okresu Tvrdošín. Vznikala v údolí 

Studeného potoka (Studenej doliny) spolu s dalšími osadami (Podbieľom, Oravským 

Bielym Potokom, Habovkou a osadou Bystrá na území dnešních Oravíc). Do katastrálního 

území obce Zuberec patří i část Západných Tatier, konkrétně část Roháče s bohatým 

botanickým, geologickým, vodohospodářským a turistickým významem. 

Hlavní dominantou obce jsou Západné Tatry – Roháče. Osobitá a Sivý vrch se od 

hlavního hřebene liší geologickým složením.  

V oblasti Roháčov se nachází několik krasových zajímavostí, z kterých 

nejdokonalejšími jsou jeskyně. Obec Zuberec má i zajímavé státní přírodní rezervace, která 

patří do nejvyššího 5. stupně ochrany na území TANAP-u jako Koltov žľab, státní přírodní 

rezervace Osobitá, Roháčske plesá, Sivý vrch a Úplazíky. V části katastrálního území 

Zuberec se nachází Múzeum oravskej dediny, které patří do první desítky 

nejnavštěvovanějších památek na Slovenku. 

Obec Zuberec patří k horským destinacím v letních i zimních měsících. V letních 

měsících navštěvují obec turisti hlavně s cílem návštěvy turistických chodníků Západných 

Tatier – Roháčov. V zimních měsících je jejich důvodem lyžování. Přímo v obci se 

nacházejí dvě lyžařské střediska (Janovky a Milotín). V blízkém okolí se nachází lyžařské 

středisko Spálená. Středisko Spálená se považuje za středisko s nejdelším provozem. 
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Obrázek číslo 1: Obec Zuberec



Zuzana Železníková:  JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI ZUBEREC 

2013 6

3. JEDNODUCHÝ PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

3.1 JEDNODUCHÝ PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

JPPÚ je výsledkem JPÚ, kterých cílem je vytvoření nových, vhodné uspořádaných 

pozemků v obvodu projektu pozemkových úprav s řešením vlastnických a uživatelských 

vztahů a komunikačních opatření (přístup na pozemek). To znamená, že při návrhu nového 

uspořádání nejsou řešené společné zařízení a opatření, ale se využívají existující 

komunikace a ekologické opatření. Proto navrhovaný rozsah společných zařízení 

a opatření má jenom doplňkovou funkci k existujícím společným zařízením a opatřením 

a nemůže podstatně ovlivnit životné prostředí. Vykonání JPÚ se zjednodušenou 

dokumentací může povolit anebo nařídit obvodní pozemkový úřad, jestli se řeší jen část 

katastrálního území nebo hospodářského obvodu. 

Obsahem jednoduchých pozemkových úprav je: 

a) určení obvodu pozemkových úprav, 

b) vypracování registra původního stavu, 

c) návrh umístění a uspořádání nových pozemků, 

d) řešení cestní sítě (přístupových cest), 

e) vypracování registra nového stavu, 

f) vytyčení v terénu, 

g) vyhotovení rozdělovacího plánu ve formě geometrického plánu. 

Důvodem JPÚ v části katastrálního území Zuberec bylo podle § 2, písm. c) zákona 

plánování investiční výstavby. Investiční výstavba byla plánovaná v lokalitách Niže Vsi, 

Hrady a Prte. V daných lokalitách se nacházeli parcely registra „E-KN“. Na jedné E-KN 

parcele se nacházelo více vlastníků, s toho důvodu nebylo možné v lokalitách Niže Vsi, 

Hrady a Prte realizovat investiční výstavbu. Proto bylo potřebné vykonat JPÚ na vytvoření 

nových pozemků, které budou sloužit pro investiční výstavbu rodinných domů jako i 

rekreačních zařízení. 
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3.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

V smysle zákona číslo 330/1991 Zb. v znění pozdějších předpisů a metodického 

návodu na vykonání geodetických činností pro projekt pozemkových úprav 

MN74.20.73.46.00, smlouvy o díle mezi zhotovitelem a objednávatelem je ucelenou částí 

projektu zpracování obvodu pozemkových úprav. Práce se začali souběžně s pracemi na 

bodovém poli. 

Při projektu JPÚ kromě právních a technických norem se při vyhotovení této 

ucelené části řídili i dalšími technickými předpisy – Směrnicí na měření a vykonání změn 

v souboru geodetických informací katastru nemovitostí (S74.20.73.20), Směrnicí na 

vyhotovení geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků (S74.20.73.43.00) a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

V celém katastrálním území Zuberec je platná vektorová katastrální mapa číselná. 
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4. POVOLENÍ NEBO NAŘÍZENÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

4.1 ŘÍZENÍ O ZAČÁTKU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

PÚ možno začít když o to požádá účastník nebo z podnětu obvodního 

pozemkového úřadu. Obvodní pozemkový úřad posoudí podané požadavky, a jestli jsou 

opodstatněné, začne konání o PÚ. 

Konání o pozemkových úpravách možno začít za účelem: 

a) prověření důvodů, naléhavosti a hospodářské účelnosti vykonání pozemkových úprav, 

b) určení hranic obvodu pozemkových úprav, určení pozemků, které jsou vyňaté  

z pozemkových úprav. 

4.2 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ NEBO NAŘÍZENÍ POZEMKOVÝCH 

ÚPRAV 

Po zhodnocení výsledků přípravného konání, jestliže se prokážou důvody, obvodní 

pozemkový úřad rozhodne o povolení nebo nařízení pozemkových úprav. 

Rozhodnutí kromě všeobecných náležitostí obsahuje: 

a) určení obvodu pozemkových úprav, 

b) určení pozemků, které jsou vyňaty z pozemkových úprav, 

c) lhůtu na uskutečnění prvního shromáždění účastníků pozemkových úprav, 

d) omezení účastníků, jestliže bylo nařízené. 

Přílohou rozhodnutí je mapový podklad, který určí obvodní pozemkový úřad. 

Obvodní pozemkový úřad v rozhodnutí vyzve účastníky, aby se v určené lhůtě 

přihlásili o účast na pozemkových úpravách za účelem spolupráce při pozemkových 

úpravách a uplatnění svého práva. 

Obvodním pozemkovým úřadem v Námestove bol dne 30.10.2007 podaný návrh na začatí 

JPÚ. 
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Obvodní pozemkový úřad může zastavit konaní o začatí PÚ, jestli se dodatečně 

nebo změnou okolností prokáže jejich neúčelnost. 
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5. REVIZE A DOPLNĚNÍ BODOVÉHO POLE 

5.1 REKOGNOSKACE BODOVÝCH POLÍ 

Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální je tvořen množinou 

trvale stabilizovaných bodů na zemském povrchu. Množina těchto bodů se na Slovensku 

jmenuje polohové bodové pole. Tahle síť geodetických bodů byla tvořena postupním 

zhušťováním. Polohové bodové  pole se na Slovensku dělí na: 

základní polohové bodové pole (ZPBP)  

podrobní polohové bodové pole (PPBP) 

 

Základní podklady tvořili údaje ze Správy katastru Tvrdošín o základním bodovém 

poli a podrobném bodovém poli v katastrálním území Zuberec. Geodetické údaje o ZPBP 

a PPBP tvořili podklad dalších postupů prací. 

Body PPBP sloužili pro všechny měřičské práce během celého zpracování díla PPÚ 

Zuberec, proto bylo potřebné vykonat rekognoskaci existujících ZPBP a PPBP, které 

sloužili jako podklady pro další práce. 

Body PPBP dále sloužili pro všechny měřičské práce během celého zpracování díla 

PPÚ Zuberec, proto bylo potřebné podrobně rekognoskovat existující ZPBP a PPBP 

a následně PPBP vhodně doplnit. 

V území PPÚ a jeho blízkém okolí se nacházeli dva trigonometrické body číslo 

4813-29 a 4813-30. 

Údaje poskytnuté Správou katastru v Tvrdošíne svědčili o tom, že podrobné 

polohové bodové pole vybudované v k.ú. Zuberec v roku 1985 Inžinierskou geodéziou n.p. 

Bratislava, závod Žilina při mapovacích pracích THM. Bodové pole bylo doplněno v roku 

1989 Inžinierskou geodéziou n.p. Bratislava, závod Žilina při projektu „plynofikácie 

Hornej Oravy“. V roku 2003 bylo bodové pole opět doplněno firmou GOPOZ s.r.o. B. 

Bystrica pro projekt „rekonštrukcia cesty Zuberec – Oravice“. Celkový počet bodů PPBP 

v obvode PPÚ Zuberec byl 17. Doteď použité číslování : 502-679. 
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Rekognoskace bodů PPBP v terénu byla vykonána s použitím přístroje GPS Leica 

1200 SmartRover, místopisů bodů a transformačního klíče STS Tvrdošín, vyhotovený  

firmou GEOTECH Bratislava, který se ukázal pro danou lokalitu jako nejpřesnější 

a nejlépe kopíroval místní deformaci souřadnicové soustavy. Při měření byla použita 

metoda GNSS RTK s připojením na SK-POS. Ze 17 rekognoskovaných bodů PPBP se 

našlo zachovaných 14. Ostatní body byli zničené pravděpodobně při zemědělské  činnosti, 

úpravou státní cesty a pod.  

Záznamy o rekognoskaci, údržbě bodů, hlášení závad a změn na geodetických 

bodech spolu jsou uvedené v příloze číslo 1. Údaje o ověření převzatých bodů jsou 

uvedené v tabulce číslo 1 porovnaní daných a měřených souřadnic bodů PPBP. 

Z porovnání měřených a daných souřadnic bodů PPBP vyplývá, že v smysle §98 Instrukce 

na práce v polohových bodových polích číslo 984121 I/93 nepřekračuje rozdíl souřadnic 

ani při jednom bode. Povolená odchylka pro body 3. třídy činí 0,20 m. Pro další práce byli 

použité původní souřadnice Y, X. Kontrolní výšky bodů byli zaměřené metodou GNSS. 

Rozdíly ve výškách vykazují vyšší rozdíly, proto pro další měření byli použité novo 

zaměřené výšky. V tabulce číslo 1 jsou uvedeny dané a měřené souřadnice a jejich zjištěný 

rozdíl. Zaměření převzatých bodů PPBP a ZPBP jsou uvedeny v příloze číslo 3. 

Na základě rekognoskace bylo možné konstatovat, že počet a poloha bodů PPBP 

byla téměř dostačující. Bodové pole bylo doplněno o 2 nové body.  

Správa katastru v Tvrdošíne přidělila novým bodům čísla 680, 681. 

Záznamy a hlášení o bodech bodového pole jsou přiložené v příloze číslo 1 a 

ověření převzatých bodů jsou přiložené v tabulce číslo 1. 
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 Porovnání souřadnic PPBP v k.ú. Zuberec  
   Ověření převzatých bodů     
          

Dané Měřené Rozdíl číslo 
bodu Y X Z Y X Z Y X Z 

4813 29 379248.04 1172339.36 760.92 379248.03 1172339.27 761.00 0.01 0.09 0.08 

4813 30 378065.78 1172657.31 794.73 378065.69 1172657.28 794.82 0.09 0.03 -0.09 

4813 7.2  378176.44 1172734.37 794.32 378176.38 1172734.32 794.48 0.06 0.05 -0.16 

502 379819.99 1171743.15 737.90 379820.00 1171743.05 737.56 -0.07 0.1 0.34 

504 379644.80 1171930.89 745.10 379644.83 1171930.77 744.79 -0.03 0.12 0.31 

505 379519.10 1172013.80 748.60 379519.11 1172013.67 748.31 -0.01 0.13 0.29 

506 379407.34 1172151.90 751.90 bod bol zničený 

508 379180.04 1172428.81 762.00 379180.02 1172428.68 761.68 0.02 0.13 0.32 

510 378961.67 1172575.29 770.30 378961.64 1172575.19 769.99 0.03 0.1 0.31 

511 378832.34 1172586.83 774.10 378832.30 1172586.75 773.85 0.04 0.08 0.25 

513 378491.09 1172619.11 782.50 378491.08 1172619.03 782.18 0.01 0.08 0.32 

514 378349.17 1172645.66 786.90 378349.16 1172645.60 786.49 0.01 0.06 0.41 

515 378210.66 1172626.89 791.4 378210.63 1172626.84 791.91 0.03 0.05 0.49 

576 379061.47 1172337.64   379061.51 1172337.55 722.66 -0.04 0.09   

596 379693.61 1172286.17   379693.58 1172286.18 753.31 0.03 0.01   

598 379535.86 1172458.57   379535.85 1172458.58 759.99 0.01 0.01   

608 378509.69 1172847.74   378509.71 1172847.73 787.51 -0.02 0.01   

676 379173.27 1172547.21 766.99 379173.23 1172547.13 767.07 0.03 0.08 -0.08 
Tabulka číslo 1: Dané a měřené souřadnice a jejich zjištěné rozdíly 
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5.2 TERÉNNÍ PRÁCE 

Stabilizace nových bodů byla vykonána umělými kameny, z vibrovaného 

mrazuvzdorného betonu. 

 
Obrázek číslo 2: Stabilizace umělých kamenů 

 

Umělé kameny měli rozměr 12×12×45 cm. Vrchná část kamene byla opatřená 

vybroušeným křížkem. V teréne byli osazované do betónového lůžka. Zbytek jámy byl 

zasypán usazenou zeminou a okolí bylo upravené. 

 

5.3 MĚŘIČSKÉ PRÁCE 

Všechny nové body byli v smyslu dodacích podmínek pro PPÚ Zuberec 

a Inštrukcie na práce v polohových bodových poliach číslo 984121 I/93. Stabilizované 

a určené v 3. třídě přesnosti. Základní střední souřadnicová chyba bodů PPBP 3. třídy 

přesnosti je stanovená (STN 73 0415 – Geodetické body) hodnotou 0,06 m vztahující se 

k nejbližším bodům ZPBZ. Mezní odchylka byla stanovená jako 2,5 násobek základní 

střední souřadnicové chyby. Měřičské práce na budovaní PPBP byli vykonávané u všech 

bodů metodou GPS, přístrojem LEICA 1200 SmartRover metodou  GNSS RTK 

s připojením na SK-POS. Body byli zaměřené v souřadnicovém systému WGS-84 

s transformací do souřadnicového systému S-JTSK. Transformaci umožňoval přímo 

přístroj GPS Leica 1200. Výpočetní  transformační protokol je přiložený na CD nosiči 

a v příloze číslo 2. Zaměření bodů bylo vykonáno transformačním klíčem STS Tvrdošín. 
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Výpočet souřadnic podrobných bodů jako i PPBP byl vyhotoven v programe LEICA GEO 

Office 5.0. 

Seznamy souřadnic a výšek bodů bodového pole PPBP , ZPBP a nových bodů PPBP jsou 

zobrazené v následujících tabulkách. 

č.b. Y X Z 

4813 29 379248.04 1172339.36 761.00 

4813 30 378065.78 1172657.31 794.82 

4813 7.2 378176.44 1172734.37 7094.48 

Tabulka číslo 2: Seznam souřadnic a výšek bodů ZPBP 

 

č.b. Y X Z 

502 379819.99 1171743.15 737.56 

504 379644.8 1171930.89 744.79 

505 379519.10 1172013.80 748.31 

508 379180.04 1172428.81 761.68 

510 379961.67 1172575.29 769.99 

511 378832.32 1172586.83 773.85 

513 378491.09 1172619.11 782.18 

514 378349.17 1172645.66 786.49 

515 378210.66 1172626.89 790.91 

576 379061.47 1172837.64 772.66 

596 379693.61 1172386.17 753.31 

598 379535.86 1172458.57 759.99 

608 378509.69 1172847.74 787.51 

676 379173.27 1172547.21 767.07 

Tabulka číslo 3. Seznam souřadnic a výšek převzatých bodů PPBP 

 

č.b. Y X Z 

680 379668.05 1171995.41 746.91 

681 379080.15 1172695.26 771.74 

Tabulka číslo 4. Seznam souřadnic a výšek nových bodů PPBP 
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Zaměření nových bodů PPBP je přiloženo v příloze číslo 5 spolu s geodetickými 

údaji o bodech ZPBP a bodech PPBP, které byli převzaté a nanovo stabilizované. 

Přehledný náčrt bodů bodového pole uvedený v příloze číslo 7. 

Při tvorbě projektu bol použitý platný systém Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální, výškový systém Balt po vyrovnání, JTSK 03 a slovenská prostorová observační 

služba SKPOS. SKPOS umožňuje příjem signálu z GPS a GLONASS  přístrojem 

vybaveným přijímačem GNSS. Parametre S-JTSK definuje Vyhláška ÚGKaK SR číslo 

300/2009 Z.z. 
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6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ 

PROJEKTU 

 

Technologický postup na vykonání JPÚ se skládá z troch základních etap a to z: 

- vypracování projektu JPÚ, 

- vykonání projektu JPÚ, 

- realizace účelových zařízení. 

Při zpracovaní projektu JPÚ je důležité dodržet předepsaný technologický postup podle 

zákona o pozemkových úpravách, který obsahuje: 

- výsledky přípravného konání a úvodní podklady (dále jen "úvodní podklady projektu"), 

- návrh nového uspořádání území v obvodu projektu, 

- vykonání projektu. 

Úvodní podklady projektu tvoří operát obvodu projektu, který vymezuje obvod projektu 

a pozemky vyňaté z PÚ a registr původního stavu. 

Návrh nového uspořádání území v obvodu projektu zahrnuje zásady pro umístění nových 

pozemků, návrh a projednání rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a 

vytyčovacího plánu, plán společných komunikačních zařízení a opatření a rozdělovací plán 

ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu. 

 

6.1 OPERÁT OBVODU PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

Obvod projektu pro JPPÚ se určuje jen na části katastrálního území. Hranice 

obvodu pozemkových úprav se volí zpravidla po hranici katastrálního území a po 

vlastnických anebo 
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držebních hranicích. Určuje se na podklade katastrální mapy anebo mapy určeného 

operátu, případně s využitím Základní ortofotomapy SR v měrce 1 : 5 000. Takto určená 

hranice obvodu se může změnit na základe prošetřování a měření v terénu. 

PÚ podléhají všechny pozemky v OPÚ. Některé pozemky se však můžou vyňat z 

PÚ, jestli se tím nezmaří jejich účel. Důvodem vynětí pozemků z PÚ je i skutečnost, že 

tyto pozemky jednoznačně neslouží anebo nebudou sloužit na zemědělskou nebo lesní 

výrobu. 

Hranice obvodu pozemkových úprav byla šetřená 9.10.2007 v obci Zuberec za 

přítomnosti 8 členů komise (2 zástupci pozemkového úřadu, 1 zástupce správy katastru 

v Tvrdošíne, starosta obce Zuberec, zaměstnanec SPF, předseda urbáru, zástupce 

zemědělského podílnického družstva Zuberec a zástupce za vlastníky) a zhotovitele 

jednoduchých pozemkových úprav. Komisí byla  navrhnutá hranice podepsaná a po 

pochůzce v terénu zpřesněná. Za obvod JPÚ v katastrálním území Zuberec komise určila, 

že v severní části bude tvořit přírodní hranice – Studeného potoka. Potok jako původní 

nemovitost zobrazená na mapě UO bude zařazen do obvodu JPÚ celý. Je nutné 

poznamenat, že dnešní tok potoka se od původního, zobrazeného v mapě určeného operátu 

liší. Komisí bylo stanoveno, že vzhledem na přírodní poměry tuto část hranice obvodu 

nebylo potřebné vytyčit ani stabilizovat. 

V jižní části území bude hranicí JPÚ hranice zastavěného území  obce Zuberec. Do 

obvodu JPÚ byli v těchto lokalitách zahrnuty i zastavěné pozemky se stavbami, 

rozestavěnými stavbami i bez nich. 

Komise určila, že v této části obvodu JPÚ, kde jsou hranice z větší části oplocené 

a trvale stabilizované se vykoná kontrolní měření. Komisí bylo odsouhlasené vytyčení 

a stabilizace hranice obvodu na čtyřech lomových bodech. 

6.2 ROZDĚLENÍ JPÚ DO BLOKŮ  

Celý projekt JPÚ byl o výměře cca 56 ha. Hranice obvodu JPÚ je rozdělená 

státními cestami na tři oddělené „ostrovy“ – projektové bloky. 

Blok číslo 1 se nachází v severní části obvodu mezi cestou druhé třídy č. II/584 a potokem 

„Studená“ přičemž ve východní části ho odděluje od bloku číslo 3 cesta č. III/52019. 
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Blok číslo 2 se nachází mezi cestou druhé třídy číslo II/584 a zastavěným územím obce. 

Blok číslo 3 se nachází ve východní části území, přičemž ho v západní části ohraničuje 

cesta č. III/52019, na jih zastavěné území obce, na severu potok „Studená“ a na východě 

cesta  č. III/05928. 

6.3 VYTYČENÍ A STABILIZACE HRANICE OBVODU 

Vytyčení a stabilizace hranice obvodu byla vykonána na čtyřech lomových bodech. 

Body byli stabilizované na místech, kde byl předpoklad k jejich zachování. Vytyčení bylo 

realizované s přístrojem LEICA 1200 metodou GNSS RTK v 3. třídě přesnosti Po vytýčení 

byli body stabilizované a následně při nich osazené informační tabule, které avizují 

účastníkům konání, že v předmětných lokalitách se vykonávají pozemkové úpravy. Body 

byli vytyčené na významných lomových bodech obvodu JPÚ tam, kde je předpoklad jejich 

zachování. Vytýčené body byli stabilizované betonovými kameny a opatřené ochrannou 

tyčí s tabulí. 

Po rekognoskaci v terénu bylo zřejmé, že obvod JPÚ bude totožný s parcelami ve 

vektorové katastrální mapě určeného operátu, z tohoto důvodu nebylo potřebné realizovat 

nové vytýčení bodů. Všechny nové body hranice obvodu JPÚ byli určené kartometricky – 

odsunuté z mapy po hranici potoka, vrstva UO. Protože hranice projektu rozdělovala C-KN 

parcely na více parcel bylo potřebné vyhotovit záznam podrobného měření změn číslo 

1393, který vyznačoval hranici obvodu JPÚ. Na základě ZPMZ č. 1393 byl na Správě 

katastru do VKM a VKM UO zakreslený obvod JPÚ. Do analogové mapy byl zákres 

udělaný tužkou. ZPMZ je přiložený na CD nosiči. 

Na listech vlastnictví s parcelami zasahujícími do JPÚ byla vyznačená poznámka – 

o konaní pozemkových úprav. 

Blok číslo 1 je označený betonovou palisádou s ochrannou tyčí v bodu č. 829-489 na 

společné hranici KN-C parcel č. 1747/5 a 1086/225. 

Blok číslo 2 je takto označen v bodu č. 566 při rohu KN-C parcely č. 1087/127. 

Blok číslo 3 je podobně označen v bodu č. 1082-145 (nedaleko garáže SAD) a v bode č. 

81-370 při rohu parcely KN-C č.1091/90. 
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Seznam bodů a souřadnice vytyčených bodů: 

Číslo bodu      Y[m]      X[m]  

829-489   379927.48  1171744.56 

566    379323.10  1172515.77 

1082-145   379086.54  1172902.45 

81-370    379345.03  1172871.35 

6.4 PODROBNÝ POPIS OBVODU JPÚ 

Od bodu číslo 121-46 (blok č. 2) na cestě č. II/584 směruje hranice k bodu č. 946-

55, kde se napájí na hranici zastavěného území obce odkud po C-KN parcele č. 1086/219, 

1086/144 jde až k C-KN parcele č. 1087/127, k bodu číslo 121-397, kde končí blok č.2. 

Z praktických důvodů je stabilizován bod č.566, který je vzdálený 2.32 m od bodu č. 121-

397. Tento bod byl přímo v terénu vytyčením nalezen a stabilizován betonovými kameny.  

 

Obrázek číslo 3: Stabilizace bodu číslo 566 

Mezi blokem číslo 2 a blokem číslo 3 je  mezera, kterou tvoří cesta č. II/584. 

Blok číslo 3 začíná na bodu č. 899-63, hranice dále kopírují hranici zastavěného území 

obce až po bod č. 37-324, kde se napojil na hranici místní komunikace vedoucí k části 
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zvané „Prte“. V této části byl vytyčen bod č. 1082-145 (blok č. 3 při garáži SAD) 

a osazený betonovou kamenem. 

 

Obrázek číslo 4: Stabilizace bodu číslo 1082-145 

Z bodu č. 82-145 pokračuje hranice po hranici místní komunikace až po bod č. 512-286, 

kde se napojí na hranici státní cesty parcela C-KN č. 1678/1. Na tomto místě byl vytyčen 

bod č. 81-370 (blok č. 3), stabilizován betonovým kamenem. 
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Obrázek číslo 5:Stabilizace bodu číslo 81-370 

Od bodu č. 81-370 jde hranice po C-KN parcele č. 1678/1(parcela není na LV) až po bod, 

kde se protíná s UO parcelou č. 11970, kde se stáčí a pokračuje směrem na západ až po 

bod, ve kterém se střetne s UO parcelou č. 11958 (původní parcela potoka „Studená“). 

 

Obrázek číslo 6: Státní cesta parcela číslo 1678/1, hranice z východní strany 

Z tohoto bodu jde hranice po hlavě UO parcely č. 11958 až po bod č. 1-106 (blok č. 1), 

ve kterém se opět napojí na hranici zastavěného území obce. Po této hranici jde až po bod 

č. 829-489 (blokč.1). Bod č.829-489 je stejně stabilizován betonovým kamenem. 
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Obrázek číslo 7: Stabilizace bod číslo 829-489 

Z bodu č. 829-489 po hranici cesty č. II/584 pokračuje k bodu č. 121-48. Následující 

mezera odděluje bloky č. 1 a 2. Oproti se obvod JPÚ uzavírá na bode č. 121-46. 

6.5 STABILIZACE A OCHRANA BODŮ  

Stabilizace bodů obvodu JPÚ byla vykonána v červenci 2008 betonovými kameny 

s ochrannou kovovou tyčí, která je opatřená na vrchní části železnou tabulkou s nálepkou. 

Informační tabulky byli upevněné na pozinkované tyče, které jsou osazené 

v betónovém lůžku. Na informační tabuli bylo uvedeno, že se v obci Zuberec vykonávají 

 pozemkové úpravy, znak obce Zuberec a že se jedná o obvod projektu malých 

pozemkových úprav. 

Způsob stabilizace bodů hranice obvodu JPÚ byl podobný jako při stabilizaci bodů 

PPBP. Při bodech PPBP byli stabilizované betónové kameny hranatého tvaru a při hranici 

JPÚ byl tvar betonových kamenů kruhového tvaru s půlkruhovým výřezem. Jejich průměr 

byl 11 cm a délka 39 cm, vyrobené byli z mrazuvzdorného betonu. 

  Horní kruhová rovná plocha kamene byla opatřená vybroušeným křížkem se 

šipkou, která směruje do území obvodu PPÚ. Směr šipky je přesně oproti půlkruhovému 

výřezu. Všechny kamene byli osazené ve vyhloubené jámě do betonového lůžka. 
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Obrázek číslo 8: Stabilizace bodu na hranici JPÚ 

Při určování obvodu JPÚ nedošlo k dělení parcel registra C, proto nebylo potřebné 

vyhotovovat záznamy podrobného měření změn. 

V příloze číslo 5 jsou údaje o trvalo stabilizovaných bodech hranice obvodu projektu JPÚ. 

Výslední elaborát určení obvodu JPÚ podléhá autorizačnímu a úřadnímu ověření podle § 7 

a 9 zákona č. 215/ 1995 Z.z. 
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7. VÝBĚR A PŘÍPRAVA PODKLADŮ 

7.1 REGISTR PŮVODNÍHO STAVU 

Je to seznam a zobrazení všech pozemků anebo jejich částí v příslušném 

katastrálním území s vyšetřenými vlastnickými (právními) vztahy, které patří do obvodu 

projektu ke dnu uvedenému správním orgánem v rozhodnutí o schválení registra 

původního stavu. Obsahem RPS je platný stav katastru ne starší než tři měsíce před 

předložením RPS správnímu orgánu na schválení. 

RPS se skládá z písemní a grafické části, které spolu tvoří operát RPS. 

Popisné a grafické údaje o pozemcích anebo jejich částích a vlastnických 

(právních) vztazích k nim včetně jejich ocenění jsou platné ke dnu schválení RPS, ne ke 

dnu právoplatnosti rozhodnutí o povolení anebo nařízení pozemkových úprav. 

Neznámých vlastníků, vlastníků kterých místo trvalého pobytu anebo sídlo není 

známo, vlastníků kteří si neuplatnili své práva a neproběhlo konání podle §16 zákona 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znění pozdějších předpisů, zastupuje v konání 

podle §8 zákona o pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond anebo Lesy 

slovenskej republiky, případně státní organizace lesního hospodářství. 

Písemní část RPS obsahuje popisné údaje o pozemcích, které jsou předmětem RPS, 

údaje o vlastnických vztazích k těmto pozemkům, údaje o účastnících pozemkových úprav 

a údaje umožňující ocenění. 

Stav vlastnických a užívacích poměrů v katastrálním území Zuberec byl zapsaný 

Zjednodušeným registrem původního stavu, do katastru nemovitostí převzatý a zapsaný 

v roku 1998 a registr obnovené evidence pozemků, převzatý a zapsaný v roku 2004. 

Grafická část RPS obsahuje soubory ve vektorovém tvaru. 

7.2 PODKLADY NA ZPRACOVÁNÍ RPS 

Podkladmi na zpracování RPS je zejména: 

a) katastrální operát, 
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b) operát bývalého pozemkového katastru, 

c) jiné podklady, 

d) mapy bonitovaných půdně-ekologických jednotek, 

e) lesní hospodářské plány a lesní hospodářská evidence. 

Jako podklad na zpracování RPS se přednostně používá katastrální operát. 

Údaje o pozemcích původního stavu a vlastnických vztazích k nim už uvedené na liste 

vlastnictví se převezmou do RPS, pokud se v průběhu zpracování RPS nezjistí, že 

příslušný údaj zapsaný v katastru si vyžaduje opravu v katastrálním operáte v smyslu 

katastrálního zákona, anebo jestli orgán katastru nestanoví jinak v specifických 

podmínkách. Údaje z katastrálního operátu se doplní údaji z ostatních podkladů pro RPS. 

Jako podklad z katastrálního operátu se použije zejména soubor geodetických a soubor 

popisních informací katastru, sbírka listin, případně pozemková kniha a železniční kniha a 

jejich archívní materiál. Na ocenění parcel původního stavu slouží aktualizované mapy 

bonitovaných půdně-ekologických jednotek.  
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Obrázek číslo 9: Zobrazení pozemků původního stavu
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8. NÁVRH PRO UMÍSTNĚNÍ NOVÝCH POZEMKŮ 

V OBVODU 

 

Zásady pro umístnění nových pozemků v obvodu projektu pozemkových úprav 

nejsou stanovené zákonem. Tvorba vycházela z §11 zákona č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, uspořádaní pozemkového vlastnictví, pozemkových úřadech, 

pozemkovém fonde a pozemkových společenstvích v platném znění. 

Hlavním cílem bylo stanovit zásady pro umístění nových pozemků v souladu se 

zákonnými kriteriemi, se všeobecnými zásadami funkčního uspořádání území 

a s požadavkami účastníků pozemkových úprav, nejsou-li v rozporu se zákonem a se 

zájmem ostatních účastníků konání. 

Stanovení kriterií pro vyrovnání pozemků 

Vybrané kriteria:  

-  §11, ods. 1 zákona: za pozemky podléhající pozemkovým úpravám patří vlastníkům 

vyrovnání odpovídající hodnotě jejich pozemků a trvalým porostům, které se na nich 

nacházejí; vyrovnání patří i vlastníkům spoluvlastnických podílů, přičemž obvodní 

pozemkový úřad musí zohlednit úbytky pro společné zařízení a opatření podle §12, ods. 7 

zákona  

- §11, ods. 2 zákona: vyrovnání se poskytuje vlastníkům pozemků a vlastníkům 

spoluvlastnických podílů na nových pozemcích. 

-§11, ods. 3 zákona: nové pozemky mají být svojím druhem, výměrou, bonitou, polohou 

a hospodářským stavem přiměřené původním pozemkům, přičemž se přihlídá na výhody 

získané pozemkovými úpravami. 

-§11, ods. 4 zákona: nové pozemky vlastníka jsou přiměřené, jestliže rozdíl hodnoty 

původních pozemků a nových pozemků vlastníka nepřesahuje 10% hodnoty původních 

pozemků včetně pozemků potřebných na společné zařízení a opatření. 

-§11, ods. 5 zákona: nové pozemky vlastníka jsou přiměřené, jestli rozdíl výměry 

původních a nových pozemků vlastníka nepřesahuje 10% hodnoty původních pozemků 

včetně pozemků potřebných na společné zařízení a opatření. 
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-§11, ods.15 zákona: pozemky anebo spoluvlastnické podíly k pozemkům ve výměre do 

400 m2, které nemožno scelit s ostatními pozemkami vlastníka se sloučí do celku 

s ostatními pozemkami nebo spoluvlastnickými podílmi vlastníků do 400 m2 a určí se 

jejich spoluvlastnický podíl.  

8.1 UMÍSŤOVÁNÍ NOVÝCH POZEMKŮ 

Při umísťovaní nových pozemků se přihlídalo na umístění původních pozemků. 

Nové parcely byli vlastníkem vytvořené v tom projektovém bloku, v kterém měl 

většinovou výměru. Přesuny mezi jednotlivými bloky byli možné, jestli se přesouvala 

menšinová výměra  k většinové, nebo se výměra mohla přesouvat z bloků číslo 1, 2, 3 a 4 

do bloků číslo 5 a 6. 

V bloku číslo 4 byli umístěné nové pozemky pro SR- Štátne lesy TANAP a pro urbárské 

společenství nemovitostí.  

V bloku číslo 4, 5 nebo 6 byli umístněné nové pozemky pro známé vlastníky bez pobytu 

(většinou zemřelých), kterých zastupuje Slovenský pozemkový fond. 

Nové pozemky pro Slovenská republika – Slovenský vodohospodářský podnik byli 

přednostně umístěné do parcely vodného toku „Studený potok“  a do pásu vedle vodního 

toku v šířce do 30m. 

Umístění nových pozemků bylo konzultováno s každým přihlášeným účastníkem. 

Nepřihlášené účastníky zastupoval Slovenský pozemkový fond. 

Všechny nové pozemky byli navrhované tak, aby bol k nim zabezpečený přístup po 

existujících komunikacích, které se nacházejí mimo obvodu JPÚ, anebo na 

nověnavržených komunikacích. 

8.2 UMÍSŤOVÁNÍ NOVÝCH POZEMKŮ V JEDNOTLIVÝCH 

NAPROJEKTOVANÝCH BLOCÍCH  

Blok číslo 1 byl tvořený málo využívanou půdou mezi zastavěným územím obce a cestou 

III. třídy číslo 584A. Šířka komunikací byla stanovena na 8,5 m. Doporučená šířka 

pozemků byla 17 m, výměra se pohybovala v rozmezích od minimální 700 m2 po 
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maximální 1200 m2. Výjimka se týkala jenom ploch pro veřejné zařízení, které bylo 

schválené v urbanistické studii. 

Blok číslo 2 bol vytvořený orní půdou mezi zastavěným územím obce a cestou III. třídy 

číslo 520019A. Šířka komunikací byla stanovená na 8,5 m. Doporučená šířka pozemků 

byla 9 m, výměra se pohybovala v rozmezích od minimální 400 m2 po maximální 1200 m2. 

Na hranici obvodu JPÚ přednostně byli umísťovány majitelé nových pozemků tak, aby 

nový pozemek navazoval na původní parcelu umístněnou v intraviláne. 

Blok číslo 3 byl vytvořený méně využívanými trvalými porostami ve východní části 

obvodu projektu. Šířka komunikací byla stanovená na 8,5 m. Doporučená šířka pozemků 

byla 17 m, výměra se pohybovala v rozmezích od minimální 700 m2 po maximální 1400 

m2. Výjimka se týkala jenom ploch pro veřejné zařízení, které bylo schválené 

v urbanistické studii. 

Blok číslo 4 se nachází v území, které je přilehlé k vodnému toku „Studeného potoka“  na 

východ od cesty III. číslo 520019A. Větší část bloku byla tvořená nevyužívanými trvalými 

porostami a močálovou půdou. Pozemky v bloku číslo 4 nebyli určené na investiční 

výstavbu. Minimální výměra pozemků byla 400 m2. Bylo potřebné vyčlenit 3 m pás 

v okolí vodního toku na turistický chodník a nový pozemek jako obchvat obce v směre na 

Zverovku v šířce 4m. 

Blok číslo 5 byl ohraničený cestou II. třídy číslo 584A, cestou III. třídy číslo 520019A 

a Studeným potokom. Převážně ho tvořila málo využívaná orná půda. Šířka komunikací 

byla stanovená na 6 m. Výměra nových pozemků byla určená na minimálně 400 m2. 

Podmínkou bylo vyčlenění nového pozemku pro turistický chodník o šířce 3 m ve 

vzdálenosti 3 m od břehové čáry Studeného potoka. 

Blok číslo 6 byl ohraničený cestou II. třídy 584A a Studeným potokom na západ od bloku 

číslo 5. Vytvořený byl s málo využívané orní půdy. Navrhovaná šířka komunikací 6 m. 

Výměra nových pozemků byla určená na minimálně 400 m2. Podmínkou bylo vyčlenění 

nového pozemku pro turistický chodník o šířce 3 m  ve vzdálenosti 3 m od břehové čáry 

Studeného potoka. 
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Obrázek číslo 10: Rozčlenění bloků 



Zuzana Železníková:  JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI ZUBEREC 

2013 31

8.3 UMÍSTĚNÍ MALÝCH POZEMKŮ  

Vlastníci, který měli celkovou výměru původních pozemků menší než 400 m2 

a nespojili ji jiným účastníkům JPÚ, tak aby jejich společná výměra byla minimálně 400 

m2, byli spojený do společných nových pozemků. Pozemky byli umísťované do bloků číslo 

5 a 6. 

8.4 OMEZENÍ 

Ochranní pásmo pro vzdušné vedení VN 22 KV, které se nachází v obvodu JPÚ, 

bylo podle §36 zákona číslo 656/2004 Z.z. stanoveno na 10 m od krajního vodiče po oboch 

stranách vedení. Části nových pozemků, kterými toto vedení přechází byli tímto 

ochranným pásmem omezované. 

Ochranní pásmo pro státní cestu v smyslu §15 vyhlášky číslo 35/1984 Zb., kterou 

se vykonává cestní zákon, je při cestě II. třídy 25m a při cestě III. třídy 20m od osi 

vozovky po oboch stranách komunikace. Státní cesta byla vyňatá o obvodu, ale část 

nových pozemků s ní sousedících byla zasažená tímto ochranným pásmem.  

Při výkonu správy vodního toku může jeho správce užívat pobřežní pozemky, co je 

území do 10 m od břehové čáry v případe vodního toku „Studeného potoka“. 

8.5 PŘÍSPĚVEK NA SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ  

Podle §11, ods.7 zákona, jestli je potřebné pro společné zařízení a opatření 

(v případe JPÚ Zuberec se jednalo zejména o účelové komunikace) vyčlenit nevyhnutnou 

výměru zemědělské půdy, používají se nejdříve pozemky ve vlastnictví státu v pořadí 

původní neknihované pozemky, další pozemky státu a následně pozemky obce. 

V smyslu §12, ods.7 zákona, potřebu pozemků na společné zařízení a opatření 

snášejí všichni účastníci pozemkových úprav a to podle poměru jejich nároků na vyrovnání 

k hodnotě všech pozemků v obvodu pozemkových úprav. 

V smyslu návrhu VZFU byla pro všechny společné zařízení a opatření vyčleněna 

výměra 71,564 m2. Obec Zuberec a Slovenská republika přispívali výměrou 9,875 m2. 

Příspěvek vlastníků na společné zařízení a opatření byl 61,829 m2. Výměra představovala 

10% z výměry původních pozemků účastníků jednoduchých pozemkových úprav. 
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Společná výměra na společné zařízení a opatření byla 71,704 m2.  Rozdíl ve výměrách byl 

140 m2, co představovalo rezervu pro případ změn při schvalování všeobecných zásad 

funkčního uspořádání území. 

Vlastnictví k pozemkům podle §11, ods.19 zákona, na kterých jsou a budou 

umístěné společné zařízení a opatření získá obec za náhradu. Za náhradu se považuje věcné 

plnění ve formě správy a údržby těchto zařízení.  
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9. PROJEKT NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ 

A VYTYČENÍ NOVĚ VYTVOŘENÝCH POZEMKŮ 

9.1 REGISTR NOVÉHO STAVU 

Obsahuje geodetické a popisné informace o nových pozemcích a právních vztazích 

k nim ke dnu schválení projektu pozemkových úprav. 

Seznam všech údajů zapisovaných do RNS se uvádí v tabulkové formě, přičemž 

texty v tabulkách se uvádějí v státním jazyce s diakritikou. Souhrn údajů z těchto tabulek 

musí obsahovat všechny údaje tabulky RNS. Údaje musejí být uvedené v správné a úplné 

formě. 

 

9.2 POPIS TABULKY RNS 

Podle Přílohy č. 4.1 MN tabulka RNS obsahuje záhlaví a sloupce samotní tabulky. 

Záhlaví tabulky obsahuje: 

- popisné údaje tabulky (uvedené vždy v záhlaví tabulky) 

- nadpis tabulky "REGISTER NOVÉHO STAVU" 

- název a sídlo zhotovitele, datum, číslo strany, k. ú., obec, okresu, kraj, základní 

jednotkovou cenu.  

Forma a způsob uvádění těchto údajů se převezme z tabulky RPS, z hlavičky tabulky, která 

se skládá z pojmenovaných a očíslovaných sloupců. Čísla sloupců se musejí uvést na každé 

straně tiskové sestavy a popisy sloupců stačí uvést jen na první straně sestavy. Popisy 

jednotlivých sloupců se můžou kvůli využití prostoru vhodně zkrátit, leč se zkráceného 

popisu musí být zřejmý význam sloupce. 

Záhlaví tabulky se uvádí na každé straně tiskové sestavy. 
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9.3 NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ VZTAHUJÍCÍ SE K MAJITELŮM 

Každý s  účastníků JPÚ byl obeznámen s novým  uspořádáním pozemků. Vlastníkům byl 

do vlastních rukou doručený výpis, který obsahoval: 

-výpis registru původního stavu 

-výpis registru nového stavu 

-.kombinatorium z registru původního a nového stavu 

- mapu s uspořádáním parcel původního a nového stavu, byli rozlišené barevně (parcely 

registra původního stavu – modrá barva, parcela registra nového stavu – červená barva). 

V příloze číslo 6 je uvedený vzor. 

Každý účastník konání mohl po dobu 30 dnů vznést námitku vůči novému umístění 

pozemku. Po ukončení námětkového konání byli v době 1 měsíc řešené námitky. Každý 

účastník, který podal námitku, měl se zhotovitelem díla JPÚ dohodnuté osobné setkání na 

konkrétny den a hodinu. Na vyřešení námitky měl namítající vyčleněných 15 minut. 

Účastníci námitkového konání řešili námitky se zhotovitelem díla. Do 30 dní jim byla 

odeslaná odpověď, jestli námitka byla opodstatněná anebo ne. Jestli námitka opodstatněná 

byla, vlastník dostal nové výpisy s novým uspořádáním pozemků. Po odstranění všech 

námitek byli zhotovené nové výpisy a mapy RNS, které byli doručené všem vlastníkům.  

 

9.4 VYTYČENÍ NOVÝCH POZEMKŮ 

S vytyčením nového uspořádaní pozemků bylo začato až v polovici měsíce října, 

z důvodu sběru zemědělských plodin na původních pozemcích. 

Jako první byli vytyčené komunikace a společné opatření, po nich následovali pozemky 

v soukromém vlastnictví. 

Vytyčovací práce začínali od bloku číslo 3 část „Prte“. Obec Zuberec dala na 

vědomí přes obecní rozhlas vlastníkům nových pozemků začátek vytyčovacích  prácí. 

Vytyčování pozemků začalo v lokalitě Prte. Vlastník v této lokalitě nahlásil, že má zájem 

o vytyčení pozemku. Podle harmonogramu byl vlastníkům přidělený den a hodina na 
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vytyčení nových pozemků. Vytyčování probíhalo až do polovice prosince. Z důvodu 

povětrnostních podmínek nebylo možné vytyčit všechny pozemky. 

 

9.5 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ 

9.5.1 METODY MĚŘENÍ GPS 

Systém NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging –  Navigační 

určení času a vzdálenosti pomocí družic) GPS (Global Position System – Globální 

polohový systém) je rádionavigační systém vybudovaný na bázi umělých družic Země. 

Vyvíjelo ho Ministerstvo obrany USA už od r. 1973 výlučně pro potřeby americké armády. 

V roku 1983 byl prvý raz v obmezené míře k dispozici i na geodetické účely 

Původní koncepce GPS předpokládala, že po úplném dobudování se bude aktivní část 

systému skládat z 24 družic. Pro finanční problémy se změnil systém na 21 aktivních 

družic a 3 záložní družice. Rozmístění družic je naplánované tak, aby v každém bodu na 

Zemi v kterémkoli okamihu byli nad horizontem minimálně čtyři. 

 
Obrázek číslo 11: Rozložení satelitních družic nad povrchem Země 

 

Základní metoda navigace tkví v měření tzv. pseudovzdálenosti mezi uživatelem a 

čtyřmi družicemi nad horizontem. Měření 4 družic třeba na stanovení rozdílu mezi 

časovým systémem hodin družice a časovým systémem hodin přijímatele. Tento rozdíl, 

nazvaný i chyba synchronizace přijímače, je důvodem označení měřených vzdáleností jako 

pseudovzdálenosti. 
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Na výpočet se využívá výpočet pseudovzdálenosti mezi družicí a přijímačem 

pomocí pseudonáhodných kódů. Přesnost určení polohy je zásadně ovlivněna skutečností, 

jestli se využívá jen C/A kód, anebo i P-kód a jestli je aktivován režim SA. Všeobecně se 

přesnost absolutního určení polohy pohybuje v rozmezí mezi hodnotami 10 – 30 m při 

režimu SA a 5 – 10 m, jestli tenhle režim aktivován není. Zavedením diferenciálních 

korekcí, kterými se opravují pseudovzdálenosti se výslední souřadnice určují s nejistotou 1 

– 5 m. Metoda určení absolutní polohy se využívá hlavně tam, kde se vyžaduje získaní 

prostorových informací. Může jít o objekty statické, anebo se pohybující. Geodetický 

využití absolutního určovaní polohy je při získávání informací pro GIS a při stanovení 

východiskových geocentrických souřadnic pro referenční body, potřebných pro relativní 

určení polohy pomocí GPS.  

Relativní určovaní polohy spočívá v stanovení souřadnic nových bodů, vzhledem 

k poloze referenčního bodu, kterého souřadnice jsou známé. Výsledkem měření a 

zpracovaní je určení směru a velikosti vektoru spojnice obou bodů v geocentrickém 

souřadnicovém systému. Výsledky měření pomocí relativních metod vedou k souřadnicím 

s přesností v jednotkách mm. 

Při obou metodách stačí, jestli se měření uskuteční jen na jedné z frekvencí L1 

anebo L2. V takovém případe, je třeba volit vhodný postup eliminace vplyvu ionosféry.  

 

V porovnání s běžnými měřičskými metodami vykazuje GPS několik výhod: 

• mezi jednotlivými měřenými body nemusí byť přímá viditelnost, 

• má vysokou přesnost, 

• způsob měření je rychlejší, 

• poskytuje výsledky v jednotném světovém souřadnicovém systému WGS 84, 

• poskytuje trojrozměrné souřadnice, 

• pracuje bez ohledu na počasí, denní či noční hodinu. 

 

Má však i několik nevýhod: 

• nemožno ho použít při měření v podzemí, 
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• horší výsledky měření v hustém porostu (les), 

• je potřebná přímá viditelnost na družice – z měřeného bodu by měla být viditelná obloha 

od 15° nad obzorem a výše všemi směry, 

• problémy s měřením v husto osídlených oblastech (město s úzkými uličkami), 

• problémy s měřením v údolích a pod. 

Polohy družíc GPS a tým i polohy určovaných bodů se vztahují ke globálnímu 

celosvětovému geodetickému systému WGS – 84 (World Geodetic System, 1984). 

 

GPS metody měření ve všeobecnosti dělíme na statické a dynamické: 

• Statická metoda je nejpřesnější metoda GPS, avšak na druhé straně je časově náročná. 

Observační doba na jednom bodu se pohybuje minimálně okolo jedné hodiny, pro velmi 

přesné práce může trvat i několik dní. Její využití je velmi efektivní v geodetických a 

geodynamických sítích, při měření deformací anebo na velmi dlouhých základních, v 

běžné geodetické praxi je její použití minimální. 

• Dynamická metoda (kinematická) je nejpoužívanější metodou s observační dobou od 10 

do 80 sekund. Obvykle se používá jedna GPS aparatura umístěná na známém geodetickém 

bode jako referenční a další aparatury se pohybují ve vzdálenosti do 100 km po terénu. 

Tato metoda je velmi efektivní a postupně může vytlačit klasické měřičské metody 

elektronickými totálními stanicemi. 

Novou kinematickou metodou je metoda RTK (Real Time Kinematic), čili měření v 

reálním čase. Princip spočívá v tom, že referenční aparatura je spojená s ostatními 

stanicemi rádiomodemom s vysokou přenosovou rychlostí. Referenční stanice tak můžou 

odevzdávat datové soubory mobilním stanicím, které v reálním čase, čili okamžitě 

vyhodnotí vzájemné vztahy a tým i polohy určovaných bodů. Hlavním přínosem GPS RTK 

je možnost vytyčování velkého počtu bodů opět do 100 km od referenční stanice bez 

nutnosti zhušťovat geodetickou síť. Možnosti uplatnění jsou najmě při liniových stavbách 

a v procesech pozemkových úprav . 
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Slovenská síť permanentních stanic pro určování polohy SKPOS byla vybudovaná 

a spuštěná do testovacího provozu v roku 2006. Přes specializovaní státní prostorovou síť 

je realizovaný a přijatý Evropský terestrický referenční systém, označovaný ETRS89. 

Základní infrastruktura byla budovaná v čtyřech bodech: 

1. Legislativa 

2. Síť referenčních stanic 

3.  Prostředí informačně – komunikačních technologií 

4.   GKÚ se softwarovým a hardwarovým vybavením plní funkci zpracovatelského, 

analytického a datového centra  

Státní prostorová síť je budovaná jako strukturovaná geodetická síť nové generace, ve 

které se plně využívá technologie Globální navigační satelitní systém pro určení prostorové 

polohy geodetických bobů v souřadnicovém systému ETRS89. 

SKPOS obsahuje 21 stanic zařízených přijímači GNSS  umožňujícími příjem signálů L1, 

L2.  Softwérové rozhraní zabezpečuje správu, kontrolu, zpracování a poskytování údajů 

SKPOS . Je provozované hardvérem, který je postavený na blade technologii s připojením 

na centrální údajové úložisko (datové pole). Stanice jsou rozmístěné ve vzájemné 

odlehlosti 33 - 83 km tak, aby služba poskytovala dostatečnou přesnost v režime RTK. 

Pro dosažení přesnosti 0,02 – 0,04 m v režimu RTK, je odlehlost mezi stanicemi 33 – 83 

km. 
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Obrázek číslo 12: Schéma stanic SKPOS 

SKPOS primárně zabezpečuje určování prostorové polohy v Evropském terestrickém 

referenčním systému - ETRS89 a v realizaci národního rovinného souřadnicového systému 

JTSK03. 

Měření polohopisu nových parcel bylo provedeno  přístrojem LEICA 1200 

metodou GNSS-RTK v souřadnicovém systému WGS 1984. Observační doba byla od 10 

do 80 sekund. Metoda RTK měří v reálnem čase.  Uvedenou metodou byli zaměřené 

všechny nověvytvořené pozemky v obvodu JPÚ. Okrem pozemků byli zaměřené i nové 

komunikace a nový nauční chodník, který bude po dokončení pozemkových úprav 

vybudovaný. Protože v celém zájmovém území byl dobrý signál z družic, nebylo potřebné 

použití jiné metody. 

Nové pozemky po vytyčení byli v terénu stabilizované dřevenými kolíky. Na kolících bylo 

s přední strany napsané číslo bodu a na bočných stranách čísla parcel a jméno vlastníka. 

Cesty byli stabilizované železnými tyčemi z důvodu viditelnosti. 

Při vytyčení pozemku byli přítomny – vlastník, zástupce obce a dva geodeti. Grafické 

znázornění uspořádaní nových pozemků je uvedeno na obrázku číslo 13. 

Vytyčovací výkres spolu s novým rozdělením parcel je přiložený na CD nosiči jako  

ZPMZ 1401. 
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Obrázek číslo 13: Zobrazení pozemků nového stavu



Zuzana Železníková:  JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI ZUBEREC 

2013 41

10. VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE 

 

Zhotovitel díla JPÚ vyhotovil vektorovou katastrální mapu číselní. Všechny 

lomové body byli očíslované 10 místním číslem (prvé dvě čísla tvoří číslo katastrálního 

území, další čtyři čísla hovoří o čísle záznamu, které je přidělené pozemkovým úpravám 

a čtyři čísla tvoří číslo bodu). Vytvořený bol RPS a RNS . Celé dílo JPÚ bylo odevzdané 

Správě katastru Tvrdošín a Obvodnímu pozemkovému úřadu v Námestove na schválení. 

Po kontrolách vykonaných úřadem následovali jejich  schválení JPÚ. JPÚ byli schválené 

dne 4.4.2012. Rozhodnutí o právoplatnosti a vykonatelnosti nabylo platnosti 21.9.2012. 

 

Správě katastru Tvrdošín a Obvodnímu pozemkovému úřadu v Námestove byli 

odevzdané následovní sestavy: 

V analogové podobě: 

-  registr původního stavu - část A - parcely původního stavu 

-  registr původního stavu - část B – vlastníci, správcové a zástupcové vlastníků 

-  registr nového stavu – část A - parcely nového stavu 

-  registr nového stavu – část B – vlastníci, správcové a zástupcové vlastníků 

- grafická část RPS – 3 mapové listy 

- mapa projektu pozemkových úprav – 3 mapové listy 

Dokumentace v digitální podobě na CD: 

-  registr původního stavu - část A - parcely původního stavu 

-  registr původního stavu - část B – vlastníci, správcové a zástupcové vlastníků 

- registr nového stavu – část A - parcely nového stavu 

-  registr nového stavu – část B – vlastníci, správcové a zástupcové vlastníků 

- registr nového stavu - sepis staveb 

-  registr nového stavu - výpis pro oprávněného z ťarchy 
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Rozdělovací plán obnovou: 

- FV873659.txt 

- PS 873659.vgiPU873659.vgi 

- PUUO873659.vgi 

- BJ873659.vgi 

- srovnávaní sestavění (kombinatorium) v PDF 
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11. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bolo vytvoření Jednoduchého projektu pozemkových 

úprav. 

Podnětem vykonání projektu bylo vyřešení vlastnických vztahů v části 

katastrálního území obce Zuberec, které se nachází v extravilánu obce. 

Při řešení projektu v platném obvodu projektu pozemkových úprav jsem přihlídala 

na optimální uspořádání pozemků a vytvoření kompaktních celků jednotlivých vlastníků. 

Pro zachování přístupu k novým pozemkům jsem navrhla pozemky pro dvě přístupové 

cesty procházející modelovým územím. 

Projekt sem vytvořila podle v současnosti platných zákonů, vyhlášek, předpisů  

a metodických návodů rezortů Ministerstva pôdohospodárstva SR a Úradu geodézie, 

kartografie a katastra SR. Z mého hlediska jsou jednoduché pozemkové úpravy velmi 

výhodné na uspořádání pozemkového vlastnictví, protože se dají vykonat za krátký časový 

úsek, a jestli není potřebné striktní řešení jiných než komunikačních opatření, výběr jiného 

způsobu řešení pozemkových úprav je nelogický. 
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