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Anotace 

V předložené práci je zpracováno zaměření a následné vyhotovení geometrického plánu 

pro vyznačení budovy v katastrálním území Chomutov I. Pro zpracování byly použity 

programy GROMA a KOKEŠ s nadstavbou GEPLAN. Práce je rozdělena na teoretickou 

část, kde popisuji veškeré náležitosti geometrického plánu podle platné katastrální vyhlášky 

č.357/2013 Sb., a praktickou část, v níž byl vytvořen geometrický plán, který slouží pro zápis 

do katastru nemovitostí. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, záznam podrobného měření změn, vyznačení 

budovy, katastrální vyhláška 

 

 

 

Summary  

This thesis deals with survey and geometric plan creation of a building in the cadastral 

area Chomutov I for its designation. Software GROMA and KOKES with GEPLAN module 

were used for data processing. The thesis is composed of theoretical and practical parts. 

Requirements of a geometric plan according to effective cadastral regulation no. 357/2013 

Collection of Laws are described in the theoretical part. The geometric plan creation used 

for building registration into Cadaster of Real Estate is described in the practical part of the 

thesis. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ  bonitovaná půdně - ekologická jednotka 

CIT  rastrový formát 

DKM  digitální katastrální mapa 

GNSS  globální družicový polohový systém  

GP   geometrický plán 

KN   katastr nemovitostí 

MN  měřický náčrt 

PPBP  podrobné bodové polohové pole 

PM   podklady pro měření  

S-JTSK  souřadnicový systém Jednotné sítě katastrální 

S-SK  systém stabilního katastru 

UPP  upřesněný přídělový plán 

ÚOZI   úředně ověřený zeměměřický inženýr 

VFK    výměnný formát katastrální 

ZMVM   základní mapa velkého měřítka 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

 

Tématem mé bakalářské práce je geometrický plán pro zapsání v katastrálním území 

Chomutov I. Toto téma jsem si vybrala, protože pracuji v geodetické kanceláři Geodézie 

Chomutov, zde se s geometrickými plány setkávám velice často a chtěla jsem se s jejich 

tvorbou seznámit hlouběji. 

Geometrický plán, který vyhotovuji, se vyhotovuje z důvodu změny na pozemku 

s parcelním číslem 4699/73. Na tomto pozemku byly postaveny dvě budovy – jedna bude 

zapsána jako rodinný dům a druhá, která slouží jako sauna, pak jako jiná stavba. Pro zápis 

geometrického plánu do KN je nutné vyhotovit záznam podrobného měření změn a vlastní 

geometrický plán. Vyhotovení obou těchto dokumentů je náplní mé bakalářské práce. 

Již hotový geometrický plán si spolu s Ohlášením nové stavby k zápisu do katastru 

nemovitostí, kolaudačním rozhodnutím a přidělením čísla popisného nechá zákazník nebo 

jeho zmocněnec za poplatek zapsat na katastrálním pracovišti. 

Tvorba tohoto plánu odpovídá aktuální platné právní úpravě a vychází z katastrální 

vyhlášky 357/2013 Sb. a její přílohy.  

V kapitole číslo 2 jsou uspořádány informace o geometrickém plánu. K čemu slouží, pro 

jaké účely se vyhotovuje a jaký je jeho obsah a potřebné náležitosti. V kapitole 3 se zabývám 

obecnými náležitostmi ZPMZ. V následujících kapitolách 4 a 5 již popisuji konkrétní postup 

při vyhotovování tohoto plánu od získávání podkladů, zaměření změny přes výpočetní práce 

až po samotné grafické zpracování. V kapitolách 6 a 7 jsem se věnovala podrobnému popisu 

postupu tvorby geometrického plánu v programu KOKEŠ s využitím jeho nadstavby 

GEPLAN.  
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2. Geometrický plán 
 

V katastrální vyhlášce č.357/2013 Sb. (dále jen [1]) § 25 odstavec 2 je uvedeno, že: 

„Geometrický plán, který je součástí listiny, je podkladem pro zápis změny, pokud jeho obsah 

je v souladu s údaji katastru nebo pokud je z technického hlediska způsobilý k zápisu.“ 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke 

změnám, které jsou uvedeny v kapitole 2.1. Spolu se záznamem podrobného měření změn je 

podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných 

informací. [1] § 79 odstavec 2. 

Geometrický plán se vyhotovuje v závislosti na geodetických pracích v terénu a obsahuje 

mimo jiné i grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní. Jeho vyhotovení se řídí [1].  

2.1 Druhy geometrického plánu 

 

Geometrické plány se vyhotovují pouze pro účely uvedené v § 79 odstavec 1 [1]: 

a) změnu hranice katastrálního území,  
b) rozdělení pozemku,  

c) změnu hranice pozemku,  
d) vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a 
vodního díla,  
e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,  
f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 
zjednodušeným způsobem,  
g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,  
h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení,  
i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,  
j) průběh hranice určené soudem,  
k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [1] 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám geometrickým plánem vyhotoveným pro účel dle 

písmene d), tedy pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na 

pozemku.  
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2.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

 

Obsah a náležitosti geometrického plánu upravuje § 84 [1]. V odstavci 1 je upraven 

formát vyhotoveného plánu, který se nově od roku 2014 vyhotovuje v elektronické podobě.  

Odstavec 2 vymezuje jednotlivé části geometrického plánu., kterými jsou: 

a) popisové pole,  

b) grafické znázornění změny,  

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru,  

d) seznam souřadnic,  

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách. [1] 

 

Tento obsah bude podrobně rozebrán v kapitolách 2.2.1 až 2.2.5. Obrázky použité 

v těchto kapitolách jsou již ze mnou vyhotovovaného geometrického plánu. 

Dle odstavce 7 je v geometrickém plánu uveden i podnět k případné opravě 

geometrického a polohového určení pozemku nebo výměry.  

Při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku je potřeba přiložit ke 

geometrickému plánu souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.  

2.2.1 Popisové pole 

 

Popisové pole slouží k souhrnu identifikačních údajů geometrického plánu.  

V levé části je uveden účel, pro který byl geometrický plán vyhotoven. Dále se 

v popisovém poli nalézají údaje o vyhotoviteli a číslo geometrického plánu. Číslo se skládá 

z čísla ZPMZ, za pomlčkou se následně uvede číslo podle evidence zakázek vyhotovitele 

GP a úplný letopočet. Také jsou zde uvedeny údaje o lokalitě, tedy katastrální území, obec 

atd. a označení listu katastrální mapy, na kterém se změna nachází. Zároveň se uvede způsob 

označení nových hranic, pokud je pro všechny body jednotný. V opačném případě se 

stabilizace uvede do poznámky v seznamu souřadnic. 

Ve střední části popisového pole se uvádí údaje o ÚOZI, který geometrický plán potvrdil, 

pod těmito údaji se nachází místo pro vložení elektronického podpisu a také místo pro 

vyjádření souhlasu katastrálního úřadu s očíslováním parcel.  
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Pravá část slouží k ověření stejnopisu ÚOZI. 

Popisové pole se umístí na přední stranu geometrického plánu k dolnímu okraji papíru. 

Obrázek 1: Popisové pole GP 

2.2.2 Grafické znázornění 

 

Grafické znázornění vychází z platného stavu katastrální mapy, která je doplněna o 

znázornění změny. V lokalitě, kde se nenalézá DKM, je potřeba doplnit okolí změny z 

dalších podkladů. Změna a nová parcelní čísla jsou zobrazeny červeně, stávající stav černě 

ve vhodně zvoleném měřítku. Základním formátem geometrického plánu je A4 na výšku.  

Podle bodu 17.8. přílohy [1] se použijí předepsané značky, z nichž uvádím jen ty, které 

aplikuji v tomto geometrickém plánu:  

a) tenká čára černá  

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

b) tenká čára červená  

1. plná (kód čáry 0.012) pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček,  

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

a označení dílů se zobrazí červeně a parcelní čísla z mapových podkladů podle § 84 

odst. 4 se uvedou v kulaté závorce,  

f) značky druhů pozemků a způsobů jejich využití se umístí nad parcelním číslem, 

dosavadní černě, nový stav červeně. [1] 
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2.2.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů 

katastru 

 

Jedná se o porovnání popisných informací katastru nemovitostí dosavadního a nového 

stavu, které jsou podle [1] vymezeny vzorem v bodě 17.15.  

Dosavadní stav obsahuje údaje podle aktuálního stavu katastru, jako jsou: parcelní číslo, 

výměra parcely, druh a způsob využití pozemku. 

V novém stavu se uvedou obdobná data, podle konkrétního stavu v terénu, doplněná o 

způsob určení výměr. Poslední sloupec výkazu s názvem Porovnání se stavem evidence 

právních vztahů obsahuje údaje pro sepsání listin. 

Ke každé výměře doplníme podle § 10 [1] odstavce 4 kód způsobu určení výměry.  

Pokud je výměra určena: 

a) ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK s kódem kvality 3 nebo 4; způsob určení 
výměry se označuje kódem 2,  

b) z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému; způsob určení výměry 
se označuje kódem 1,  

c) ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, z nichž nejméně jeden lomový bod má 
souřadnici s kódem kvality 5 až 8; způsob určení výměry se označuje kódem 0, nebo  

d) graficky, a to planimetrováním, výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo 
výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely 
odměřených na mapě; způsob určení výměry se označuje kódem 0. 

Obrázek 2: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 
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2.2.4 Seznam souřadnic 

 

Rozsah seznamu souřadnic vymezuje odstavec 5 § 84 [1]. Souřadnice bodu se zapisují 

v pořadí Y, X a kód kvality. Ve formuláři jsou uvedeny dvojí souřadnice, a to souřadnice 

pro zápis do KN a souřadnice určené měřením. 

U nových bodů se uvádí pouze vlastní čísla, u bodů z předchozích ZPMZ se uvedou čísla 

zkrácená. 

Seznam souřadnic se umístí v blízkosti grafického znázornění, nebo se uvede na 

samostatné straně geometrického plánu.  

Do poznámky je vhodné dopsat způsob stabilizace, pokud je jednotný, zapíšeme ho do 

popisového pole. 

2.2.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně 

ekologických jednotkách 

 

Veškeré uvedené údaje v tomto výkazu se vztahují k novému stavu. Uvede se číslo 

parcely, kód BPEJ a aktuální výměra. Vyhotovuje se pouze v případě, že tyto údaje jsou 

v katastru nemovitostí evidovány. Kód BPEJ se eviduje pouze u parcel, které jsou zařazeny 

v zemědělském půdním fondu.  

Obrázek 3: Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 



Denisa Pelcová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

2015  15 

 

2.3 Potvrzení geometrického plánu  
Obrázek 4: Ukázka žádosti o potvrzení GP 

 

O potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem pojednává § 85 [1]. Geometrický 

plán předkládá k potvrzení ověřovatel, tedy úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

pomocí žádanky. Pokud katastrální úřad neshledá vadu, potvrdí geometrický plán a opatří 

jej elektronickým podpisem. 
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Pokud nalezne katastrální úřad drobné formální nedostatky, odešle výzvu k doplnění. 

Pokud nalezne v plánu závažné nedostatky, nevyhoví potvrzení a ověřovateli odešle písemné 

odůvodnění nepotvrzení GP.   
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3. Záznam podrobného měření změn 
 

Záznam podrobného měření změn obsahuje podle § 77 odstavec 1 [1]. 

a) obsahuje dokumentaci činností při vyhotovení geometrického plánu a je 
podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru 
popisných informací,  
b) obsahuje dokumentaci činností při vytyčení hranice pozemků,  
c) je podkladem pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických 
informací a v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, 
ale nevyžadují vyhotovení geometrického plánu.  

 

Podle § 77 odstavec 2 [1] je v případě potřeby možné záznam podrobného měření změn 

vyhotovený pro zaměření více vzájemně souvisejících změn využít jako podklad pro 

vyhotovení několika geometrických plánů pro jednotlivé změny.  

Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí každého geometrického plánu. 

Jeho náležitosti upravuje příloha katastrální vyhlášky bod 16.1. Jsou to: 

a) popisové pole,  
b) náčrt,  
c) zápisník,  
d) protokol o výpočtech,  
e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů),  
f) návrh změny,  
g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 
hranic (zpravidla pod popisovým polem). [1] 

 

Podle druhu geometrického plánu se náležitosti ZPMZ různí. K záznamu podrobného 

měření změn se mohou připojit přílohy, jako například dokumentace o zřízení PPBP, kopie 

dokumentace o vytyčení hranice pozemku a jiné. 

3.1 Popisové pole 

 

Popisové pole slouží k souhrnu identifikačních údajů. V levé části se uvádí údaje o 

vyhotovovateli, číslo geometrického plánu - to se skládá z čísla ZPMZ, za pomlčkou se 

následně uvede číslo podle evidence zakázek vyhotovitele GP a úplný letopočet.  

Ve střední části jsou uvedeny údaje o lokalitě.  
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V pravé části se nachází číslo ZPMZ, které může být v rozsahu 1 až 89999 v rámci 

jednoho katastrálního území. Dále pak označení listu katastrální mapy, na kterém se změna 

nachází a čísla změnou dotčených parcel. 

Pod tabulku se uvede důvod změny, popřípadě seznam příloh podle bodu 16.2 přílohy 

[1]. Dle bodu 16.8 písmeno a) se pod popisovým uvede text: „S průběhem a označením 

nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:“ Za tímto textem se 

uvede jméno a příjmení osoby seznámené s novým stavem, místo a datum.  

Popisové pole se umístí na přední stranu ZPMZ k hornímu okraji papíru. 

Obrázek 5: popisové pole ZPMZ 

3.2 Náčrt 

 

Součástí ZPMZ je měřický náčrt, v kterém je zobrazen platný dosavadní stav, nový stav 

podle zaměření změny a údaje, které souvisejí se zaměřením změny. Náležitosti náčrtu se 

řídí bodem 16. 10 a 16.11 přílohy katastrální vyhlášky. Maximální velikost náčrtu je formát 

A1, v případě, že je náčrt zobrazen na více než dvou stranách, se na první stranu vyhotoví 

přehled kladu listů. V případě potřeby je možnost doplnit měřický náčrt detaily. 

Body z předchozích ZPMZ se v náčrtu očíslují číslem příslušného ZPMZ a za pomlčku se 

uvede vlastní číslo bodu (bez počátečních nul). Rušené body se škrtnou červenou čarou, 

pokud jsou nahrazovány nově zaměřeným bodem, uvede se jeho číslo na prvním místě a za 

rovnítkem škrtnuté číslo rušeného bodu. U nových bodů se uvede pouze vlastní číslo.  

Svými parametry odpovídá náčrt náležitostem grafického znázornění geometrického 

plánu, který byl rozebrán v kapitole 2.2.2. 
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3.3 Zápisník 

 

Měřené hodnoty jsou uvedeny v zápisníku. Tento zápisník obsahuje čísla všech 

použitých bodů (kontrolních a identických). Dále informace o aplikované metodě k zaměření 

změny, což je ve většině případů polární metoda nebo použití technologie GNNS. 

3.4 Protokol o výpočtech 

 

Protokol o výpočtech je vymezen bodem 16.19 přílohy katastrální vyhlášky bodem a) až 

f): 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 
katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů  

b) údaje o použitých metodách výpočtů souřadnic, porovnání dosažených 
výsledků s mezními hodnotami,  

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů vypočtených transformací 
z vytyčovacích prvků a jejich kód kvality,  

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny,  
e) výpočet číselně určených výměr,  
f) seznam souřadnic nově určených bodů. [1] 

 

Přesný formát seznamu souřadnic je uveden v příloze [1] bod 16.20. U jednotlivých bodů 

se uvádí číslo bodu, souřadnice obrazu a souřadnice polohy, kód kvality, popř. poznámka. 

Souřadnice obrazu a kód kvality se neuvádí u pomocných měřických bodů. 

3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

(dílů) 

 

Při výpočtu výměr v novém stavu je potřeba vycházet z údajů vedených v katastru 

nemovitostí pro dosavadní parcely. Výpočet závisí na typu katastrální mapy, na kódu určení 

dosavadní výměry a na přesnosti určení podrobných bodů.  

V tomto formuláři se zároveň uvede číslo geometrického plánu, název katastrálního 

území a označení listu katastrální mapy.  

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel se řídí vzorem z [1] bod 16.22. 
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3.6 Návrh změny 

 

Návrh změny má digitální podobu a tvoří jej změnová data ve výměnném formátu. 

K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, které se od sebe v případě 

změny mohou lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou 

chybou. Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými metodami. Souřadnice 

obrazu podrobného bodu polohopisu v katastrální mapě jsou souřadnice, které slouží k 

zobrazení bodu v katastrální mapě. Kód kvality se vztahuje buď k souřadnicím polohy, nebo 

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

Součástí návrhu změny jsou i identické body se souřadnicemi polohy i obrazu, které byly 

použité pro přiřazení změny podle identických prvků. V místech s katastrální mapou vedenou 

na plastové fólii se souřadnice obrazu uvedou shodné se souřadnicemi polohy. [1] 
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4. Podklady pro vyhotovení geometrického 

plánu 

 

Podklady pro zhotovení geometrického plánu poskytuje katastrální úřad způsobilé osobě 

bezúplatně a v nezbytném rozsahu. Mezi závazné podklady pro tvorbu GP patří údaje ze 

souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, mapa bývalého 

pozemkového katastru a jiné grafické znázornění. 

Poskytnuté podklady se liší dle místa výskytu změny. 

4.1 Katastrální mapa 

 

Katastrální mapa je státním mapovým dílem velkého měřítka, jejímž obsahem jsou prvky 

polohopisu, body polohového bodového pole a popis. Vyskytuje se v těchto formách:  

A) Digitální katastrální mapa (DKM) – vzniká novým mapováním 

v systému S-JTSK 

B) Katastrální mapa digitalizovaná (KMD) – vzniká přepracováním 

(digitalizací) analogové mapy s nižší přesností než DKM, je vedena 

v systému S-JTSK 

C) Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) – vzniká přepracováním 

(digitalizací) analogové mapy z map v měřítku 1:2880 a je 

v souřadnicovém systému S-SK 

D) Analogová mapa – udržována na plastové fólii, lze ji rozdělit na dvě 

skupiny – mapy sáhového měřítka 1:2880 nebo mapy dekadických 

měřítek 1:1000, 1:2000 a 1:5000.  

4.2 Převzetí výsledků zeměměřické činnosti  

 

Jedná se o dřívější výsledky zeměměřické činnosti, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí. Jejich vyžádání na katastrálním pracovišti je nezbytné pro souvislé navázání 

nového stavu na původní stav. Nejčastěji mezi tyto výsledky patří předchozí geometrické 

plány, neměřické záznamy a náčrty.  
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5. Zaměření geometrického plánu 5608-

42/2014 

 

Předmětem geometrického plánu je zaměření budovy na parcele číslo 4699/73 ve městě 

Chomutov v Ústeckém kraji. Dané zájmové území se nachází v katastrálním území 

Chomutov I, kde dosud neproběhla digitalizace katastrálních map, plánovaný termín 

dokončení digitalizace je listopad 2016. 

5.1 Přípravné práce 

 

Přípravné práce jsou veškeré činnosti prováděné před samotným zaměřením změny. 

Jedná se o práci v kanceláři, popřípadě o vyhledání podkladů na katastrálním úřadě.  

5.1.1 Podklady z katastrálního úřadu 

 

Před tvorbou geometrického plánu je nutné zažádat o podklady k dotčené parcele a 

jejímu okolí.  Katastrální úřad přidělí číslo ZPMZ, číslo v řízení PM pro dané k.ú. a nové 

podlomení dotčeného kmenového čísla. Společně s tím zašle i výměnný formát VFK a 

mapový list, na kterém se změna nachází. Jelikož tvorba tohoto geometrického plánu probíhá 

v analogové mapě, zažádá se také o černobílý rastrový soubor ve formátu CIT. 

Pokud se v dotčeném území nalézají výsledky předchozích měření, je potřeba je převzít. 

Katastrální úřad je povinen umožnit nahlédnutí a pořízení kopií dřívějších ZPMZ.  

5.1.2 Rekognoskace terénu 

 

V místě měření jsme nejprve provedli rekognoskaci terénu, při které byly nalezeny 

pomocné měřické body z předchozího měření, tedy body ze ZPMZ 4534 a 4837. Tato 

měřická síť byla doplněna pomocným měřickým bodem, který byl stabilizován měřickým 

hřebem.  
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5.2 Zaměření změn 

 

Volné stanovisko 4201 bylo v terénu vybráno tak, abychom z něj viděli na všechny 

potřebné body orientace a zároveň na co nejvíce zaměřovaných bodů změny. Ty jsme 

následně zaměřili pomocí polární metody. Na konci měření jsme zaměřili několik 

identických bodů, především rohů budov a rajonem jsme si připravili další pomocný měřický 

bod 4202. 

Z bodu 4202 jsme následně pomocí polární metody doměřili zbývající body změny, na 

které nebylo vidět z předcházejícího postavení stroje.  

Po dokončení měření totální stanicí jsme obě budovy oměřili ocelovým pásmem. 

Oměrné kontrolní míry, stabilizaci bodů, popisná čísla budov jsme zaznamenali do náčrtu, 

který později využijeme pro výpočet chybějících bodů a k tvorbě výkresu. 

5.2.1 Použité metody a pomůcky 

 

Body byly zaměřeny pomocí polární metody. Tato metoda využívá měření vodorovného 

úhlu a délky k určovanému bodu. V našem případě bylo využito volného stanoviska. 

 

 

Obrázek 6: Polární metoda [5] 
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Pro zaměření byla použita totální stanice Trimble S6, stativ, odrazný hranol, výtyčky a 

ocelové pásmo.  

 
Obrázek 7: Totální stanice Trimble S6 

 

K dopočítání chybějících bodů změny byla v programu KOKEŠ použita funkce 

Konstrukční oměrné. U této metody se zadají dva výchozí body a následně se zadá změřená 

délka. Tento výpočet se používá při dopočítání bodů u pravoúhlých staveb. Oměrná míra 

má záporné znaménko, pokud leží koncový bod oměrné od spojnice předchozích dvou bodů 

ve směru postupu předpisu vlevo. První oměrná míra se píše k druhému bodu a má vždy 

kladné znaménko [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Protokol - konstrukční oměrné 
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Technické parametry    

    

Měření úhlů 
      

      

Přesnost (směrodatná odchylka podle DIN 18723)   3" (1,0 mgon) 

Měření délek 
    

    

Přesnost (směrodatná odchylka)     

Na hranol 2-5500m      

Standard     ±(3mm ± 2ppm) 

Direct Reflex       

Standart     ±(3mm ± 2ppm) 

> 300 m Standart     ±(5mm ± 2ppm) 

      

Tabulka 1: Technické parametry totální stanice Trimble S6 [7] 

5.2.2 Připojení na identické body 

 

Podrobné měření se v terénu připojí na jednoznačně identifikovatelné podrobné body, 

které se volí, pokud to situace dovolí, v nejbližším okolí změny. Zaměřované body musí 

ležet uvnitř kružnice tvořené identickými body, viz [1] §75 odstavec 4). 

Za identické body se považují podle [1] §75 odstavec 5) trvale označené lomové body 

katastrálního území, nebo pozemku, lomové body na obvodu budovy, popř. body na jiných 

trvalých předmětech, jejichž původní poloha se nezměnila.  

Změna musí být připojena nejméně na tři identické body, nebo na 2 identické body a 

jednu identickou linii. V ZPMZ se identické body označí příslušnou značkou dle bodu 10.2 

přílohy [1]. Pro větší přehlednost byly identické body vykresleny do Přehledky identických 

bodů, která bude součástí ZPMZ. 

5.3 Výpočetní práce 

 

Ke zpracování měření a následnému výpočtu souřadnic bodů byl použit program 

GROMA v. 7.0. Tento software umožňuje načtení zápisníku, tedy výstupu z totální stanice, 

a jeho zpracování. Při práci v terénu je potřeba dbát na správné označení stanovisek a 

orientací při jejich zadávání do totální stanice. Stanoviska jsou v tomto formuláři označena 

červeně a orientace tučně, díky tomu je celý zápisník velice přehledný. 
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Obrázek 9: Seznam měřených hodnot  

Následně si vypočteme koeficient pro opravu z kartografického zkreslení a z nadmořské 

výšky. Pomocí funkce Nástroje – Křovák se po zadání vztažného bodu, který má známou 

výšku vypočtou opravy. Stisknutím tlačítka nastavit se změna uloží do nastavení. 

Pro výpočet podrobných bodů byla použita funkce Polární metoda dávkou. Jako vstupní 

soubor byl použit zápisník měření. Výsledkem jsou pak souřadnice podrobných bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Polární metoda dávko 
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6. Tvorba záznamu podrobného měření 

změn 

 

Grafické zpracování probíhá v softwaru Kokeš a jeho nadstavbě GEPLAN. Tento 

program umožňuje celkové zpracování geometrického plánu, včetně všech potřebných 

tabulek a výkazů. Pro kresbu se využívá funkce Expert.  

Při práci v programu KOKEŠ se začíná založením zakázky, při které se vytvoří seznam 

referencí REF. Dále importujeme výměnný formát VFK, který jsme získali z katastrálního 

pracoviště. Po ukončení importu výměnného formátu katastru nemovitostí se zobrazí tabulka 

Zakázka geometrického plánu, zde zkontrolujeme katastrální území a skupinové číslo. 

Zaškrtneme měřický náčrt, do kterého budeme geometrický plán vytvářet. Po uložení těchto 

změn se otevře okno, kde si zvolíme kód kvality bodů a vztažné měřítko, které se volí tak, 

aby bylo vše zřetelné i při následném tisku. 

6.1 Grafické znázornění 

 

Před samotnou tvorbou kresby, jsme z naměřených identických bodů vypočetli 

transformační klíč pomocí funkce Výpočty - Klíč a transformace. Do tabulky zadáme 

výchozí a cílový bod – odpovídající bod v S-JTSK souřadnicích. Následně z nabízených 

možností vybereme shodnost (shodností transformaci) a rastr, který budeme transformovat. 

Zkontrolujeme, zda se výpočet transformace vyhovuje do střední souřadnicové odchylky a 

potvrdíme.   

Mezní polohová chyba je dána vztahem uvedeným v bodě 13.3 v [1]. 
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Obrázek 11: Výpočet transformačního klíče 

Jako předloha pro vektorizaci stávajícího stavu katastrální mapy poslouží podklady 

získané z katastrálního úřadu, tedy původní výsledky zeměměřické činnosti. Kresbu 
začneme vektorizovat pomocí funkce Expert, ve které si zvolíme původní hranici parcel – 

plná – normální. Obvod budovy nakreslíme funkcí Expert - nová hranice GP – plná –
normální. 

Body, které nemáme přímo zaměřené polární metodou, musíme dopočítat pomocí funkce 
Výpočty - další geodetické - konstrukční oměrné. Jako podklad nám poslouží oměrné míry z 

náčrtu, který byl vytvořen při měření v terénu.  

Nyní máme vytvořenu kresbu, kterou doplníme všemi potřebnými texty. Před vložením 
je vhodné překontrolovat vztažné měřítko měřického náčrtu v roletě soubor - statistika a 

případně ho vhodně upravit. Pozemky se označí parcelními čísly a patřičnými značkami 
druhů pozemků podle údajů z katastru. U zaměřovaných budov uvedeme typ, způsob využití 
a popisné číslo. Budovy zvýrazníme šrafováním – nové červeně a stávající černě. Náčrt se 

doplní také čísly bodů.  

Oměrné míry se vykreslí na obvodech budovy pomocí funkce expert – oměrné – měřené 

- nová hranice - MN+GP (1.3). Tento výpočet se uloží do výpočetního protokolu, s kterým 
následně budeme dále pracovat. 

Jako poslední přidáme do grafického znázornění měřickou síť, podle seznamu měřených 
hodnot znázorníme ze stanovisek záměry na všechny body orientace. Stanoviska se doplní 
příslušnou značkou pomocí expert - měřický náčrt - pomocný měřický bod v náčrtu. 



Denisa Pelcová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

2015  29 

 

 

 

Obrázek 12: Grafické znázornění ZPMZ 

6.2 Popisové pole 

 

Pro usnadnění vyplňování veškerých tabulek je vhodné nastavit si v Geplanu v roletě 

nástroje - stálé údaje formulářů zpracovatele, ověřovatele GP a zmocněnce. 

Tabulky do výkresu vkládáme pomocí funkce Geplan – doplňky - ZPMZ, do tabulek 

vepíšeme všechna potřebná data.  
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Tabulku vložíme do výkresu a vytiskneme jí do formátu pdf, podle přílohy ke katastrální 

vyhlášce bod 18.4 tento soubor nazveme 652458_ZPMZ_05608_popispole.pdf. 

6.3 Seznam souřadnic 

 

V geometrickém plánu se uvádějí nové souřadnice a souřadnice bodů z předchozích 
ZPMZ, které jsme pro výpočet použili. 

Seznam souřadnic nových bodů se vytváří ve funkci Geplan – doplňky - seznam 

souřadnic do MN. Tyto body vygenerujeme automaticky pomocí funkce import pro MN - 

body popisu (stávající, nové).  

Pro vložení seznamu souřadnic bodů z předchozích ZPMZ využijeme v záložce nadpis 
položku body předchozího ZPMZ, kde ručně zadáme použité body; viz obrázek č. 13.  

U stanovisek jsou uvedeny pouze souřadnice polohy bez kódu kvality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Tabulka seznamu souřadnic 

6.4 Výpočet výměr parcel ( dílů )  

 

Pro výpočet výměr použijeme opět jednu z funkcí Geplanu – řešení geometrických 

plánů, budeme zadávat jednotlivé parcely a údaje o nich. Nejdříve přidáme parcelu starého 

stavu. Do tabulky vyplníme její parcelní číslo, v našem případě 4699/73, a pro vyplnění 

použijeme databázový vstup - do tabulky se načtou údaje z katastru nemovitostí - výměra 

dle KN, kvalita výměry, druh pozemku, případně její využití a číslo listu vlastnictví.  
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Do spodní části tohoto formuláře se vyplňují parcely nového stavu, v tomto případě 

parcely číslo 4699/112 a 4699/113. U každé z těchto parcel postupně vyplníme výměru, tu 

je možné zadávat několika způsoby – body, linií, plochou nebo děravou plochou. Zároveň 

zadáváme i kód kvality u nejméně přesně určeného lomového bodu. 

Jako druh pozemku vybereme zastavěnou plochu, typ stavby a její využití. Poslední pak 

zadáme číslo listu mapy KN a číslo listu vlastnictví. 

Součástí editace dílů nového stavu je i zadání původní parcely - tedy parcely, ze které 

nový stav vzniká. U této parcely, protože se jedná o ornou půdu, vyplníme informace o 

BPEJ.  

 

Obrázek 14: Výpočet výměr parcel (dílů) 
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7. Tvorba geometrického plánu 

 

V programu Kokeš je postup tvorby geometrického plánu jednoduchý. Z již vytvořeného 

náčrtu ZPMZ se automaticky vygeneruje grafické znázornění pomocí funkce Aplikace – 

geometrický plán - tvorba GP z náčrtu. V tomto kroku dochází k automatickým změnám 

některých prvků, které do geometrického plánu nepatří. Některé prvky, je naopak potřeba 

doplnit. 

7.1 Popisové pole 

 

Popisové pole vložíme do výkresu opět pomocí funkce Geplan – doplňky - popisové pole 

GP a UPP. K údaji geometrický plán pro vybereme z již předvolených možností možnost 

vyznačení budovy. Doplníme, že hranice byly označeny zdmi, a podle údajů od ověřovatele 

vyznačíme číslo ověření. 

Datum, které je uvedeno v popisovém poli geometrického plánu, se musí shodovat 

s datem elektronického podpisu. Při opětovném odevzdání katastrálnímu úřadu je vždy 

potřeba toto datum znovu upravit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Funkce GEPLAN – popisové pole 
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7.2 Grafické znázornění 

 

Pokud zjistíme nedostatky v geometrickém plánu, je vhodné vrátit se opět k měřickému 

náčrtu, zde chyby opravit a znovu vygenerovat geometrický plán. Pokud bychom tak 

neučinili, po dalším vygenerování kresby by došlo ke smazání prvků, které jsme doplnili ve 

výkresu GP.  

Pokud máme grafickou část dokončenou, můžeme přejít k tisku. Nejprve vytiskneme 

měřický náčrt a podle přílohy katastrální vyhlášky bod 18.4 tento soubor pojmenujeme 

652458_ZPMZ_05608_nacrt.pdf.  

Grafické znázornění geometrického plánu je součástí souboru 652458_GP_05608.pdf. 

Na první straně v dolní části tohoto výstupu je vloženo popisové pole, na dalších stranách 

následuje výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, výkaz údajů o 

BPEJ a seznam souřadnic, jako poslední se vloží právě grafické znázornění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: grafické znázornění GP 
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7.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů 

katastru nemovitostí  

 

Tabulku Geplan – řešení geometrického plánu máme již vyplněnou, můžeme spustit její 

výpočet. Pokud jsme vše správně vyplnili, výpočet proběhne bez ohlášení jakékoliv chyby 

a následně je možné výsledky výpočtu výměr zkontrolovat v roletě Výsledek. Všechny 

formuláře – výpočet výměr parcel, výkaz výměr podle KN a výkaz údajů o BPEJ si vložíme 

do výkresu a následně je vytiskneme. 

7.4 Výkaz údajů o bonitovaných půdně 

ekologických jednotkách 

  

Pozemek s parcelním číslem 4699/73 je evidována v zemědělském půdním fondu 

s kódem BPEJ 22011. Do výkazu BPEJ se uvede její aktuální, tedy změněná výměra. Kód 

BPEJ byl zjištěn z bonitové mapy, která je přiložena k této bakalářské práci. 

 

Obrázek 17: Geplan – řešení geometrických plánů 
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7.5 Seznam souřadnic  

 

Seznam souřadnic GP se vytváří obdobně jako seznam souřadnic v měřickém náčrtu. 
Pouze zvolíme možnost seznam souřadnice do GP. Znovu použijeme funkci import, načtená 
data si seřadíme a zkontrolujeme, zda se načetla v plném rozsahu. 

7.6 Protokol o výpočtech  

 

Do protokolu o výpočtech se uvádí celý průběh výpočtů. Nalezneme zde tedy výpočetní 
protokol z programu GROMA (polární metoda dávkou) a výpočty z programu Kokeš. Je zde 

uveden výpočet transformačního klíče, konstrukční a kontrolní oměrné a výpočty výměr, a 

to v pořadí, které se shoduje s postupem výpočtů. Uvedeme také seznam souřadnic použitých 
bodů a seznam souřadnic bodů nových.  

Protokol o výpočtech pojmenujeme 652458_ZPMZ_05608_prot.pdf. 
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8. Tvorba změnových vět 

 

Tvorba změnových vět vzniká z grafického znázornění geometrického plánu. Nejprve je 

nutné vytvořit budoucí stav katastru nemovitostí a to pomocí výběru funkce v roletě 
Aplikace – geometrický plán – Tvorba budoucího stavu KN. V dalším kroku spustíme funkci 

- Tvorba změnových vět a nakonec exportujeme VFK. Tento soubor se automaticky doplní 
o změny v SPI. Jelikož byl geometrický plán tvořen v nadstavbě GEPLAN, načtou se 
příslušná data do tabulky Údaje pro změnové věty ve formátu VFK automaticky. Po potvrzení 
tohoto formuláře proběhne kontrola, po které se, pokud nejsou nalezeny žádné chyby, 

dostaneme k závěrečnému formuláři Seznam souřadnic pro změnové věty. Žlutou barvou 
jsou zvýrazněny nové body, popřípadě pouze souřadnice polohy a bez zvýraznění zůstávají 
body původní. Zakreslovaná změna se zobrazí červenou barvou. 

Funkcí Export v dolní liště formuláře uložíme nové souřadnice bodů do textového 
souboru a po potvrzení se objeví poslední tabulka, do které zadáme jméno zpracovatele a 
vstupní soubor, do kterého se změnové věty uloží jako soubor s koncovkou vfk. 

U analogových map zhotovitel geometrického plánu vytváří vždy celý výkres, proto je 

grafická část změnových vět pouze červená. V případě jiné mapy by se vyskytla ještě barva 
šedá pro rušené prvky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Změnové věty 
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9. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro zapsání budovy. 

K jeho vytvoření jsme postupně prošli čtyřmi kroky. Nejprve bylo nutné vyhledat a zažádat 
o podklady na katastrálním pracovišti. Následně jsme v terénu, zaměřili pomocí volného 
stanoviska a rajónu dvě budovy. Jelikož jsme se nacházeli v území, kde zatím neproběhla 
digitalizace, bylo nutné zaměřit identické body k následné transformaci rastru. 

V třetím kroku jsme v kanceláři z naměřených dat spočetli výsledné souřadnice. Spolu 
s nimi a podklady z katastrálního úřadu, jsme následně mohli zahájit grafické zpracování 
geometrického plánu a tím jsme se dostali k poslednímu kroku.  

V programu KOKEŠ s nadstavbou GEPLAN jsme pomocí funkce expert vytvořili kresbu 
ZPMZ, kterou jsme doplnili patřičnými náležitostmi. Z tohoto náčrtu se automaticky 
vygeneruje grafické zobrazení geometrického plán, které jsme nijak nemuseli upravovat a 

rovnou jsme mohli přejít k tvorbě popisových polí, výpočtu výměr a tvorbě seznamu 
souřadnic. Jako poslední jsme vygenerovali nové VFK a následně vše vytiskli. 

Po splnění všech těchto kroků byl vytvořen geometrický plán, který odpovídá platné 
katastrální vyhlášce č.357/2013 Sb. a po ověření ÚOZI by mohl být předán ke schválení 
katastrálnímu pracovišti v Chomutově.  

Cíle mé bakalářské práce byly tedy splněny. 
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GROMA v. 7.0 str. 1/1S E Z N A M   M   E N Ý C H   H O D N O T

Soubor: 0012014042

Lokalita:  Datum:  2014-05-05

P ed . íslo Hz Z Vod.délka dH Signál Popis

05608 4201
04534 4001 314.1753 102.2762 62.26
04534 4002 121.9179 97.6478 44.32
04837 4003 209.8396 96.6646 57.56
05608 4202 200.5636 97.1028 38.58

05608 0001 144.9362 94.2355 33.88

05608 0002 149.9302 93.1254 28.72

05608 0005 174.4337 93.8908 29.36

05608 0006 178.1784 93.8640 31.52

05608 0007 181.1112 94.0340 31.75

05608 0008 183.0305 94.2362 33.13

05608 0009 187.2889 95.3318 39.24

04638 0003 298.1724 103.5575 48.70

04390 0008 129.3188 95.4966 115.53

04739 0001 153.5701 95.8741 154.55

05608 4202
05608 0009 112.8645 95.3317 8.13
05608 4201 14.3603 102.8984 38.58
05608 0010 82.3226 93.9687 11.11

05608 0011 122.9410 94.2768 15.54

05608 0012 131.4541 97.8165 15.31

05608 0013 132.0772 96.9678 19.87

05608 0014 139.2968 96.9645 19.99

05608 0015 140.6209 95.2832 16.11

05608 0016 151.4635 91.8373 16.63

05608 0017 153.0788 93.1686 15.25

05608 0018 161.5783 91.7350 16.10

05608 0019 164.5700 92.6006 14.63

05608 0020 174.4832 92.4189 16.21

04837 4003 241.5617 97.0155 20.19
04314 0005 256.0398 99.2453 79.20

04534 0007 226.7169 101.2203 69.55
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[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU
=========================

Volné stanovisko:  056084201

Transforma ní parametry:
------------------------
M ítko  : 0.999971831408  (-2.8 mm/100m)

Sou adnicové opravy na identických bodech:
      Bod          vY          vX  m0 Red.
------------------------------------------
045344001        0.00        0.00         
045344002        0.00        0.00         
048374003        0.00        0.00         
------------------------------------------
SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.00   mX: 0.00
St ední sou adnicová chyba klí e m0: 0.00

Výsledné sou adnice:
      Bod           Y           X        Z
------------------------------------------
056084201   806538.92   990729.45         
------------------------------------------

Orientace osnovy na bod  056084201:
-----------------------------------
      Bod        Hz   Sm rník     V or.    Délka  V délky  V p ev.   m0 Red.
----------------------------------------------------------------------------
045344001  314.1753  156.0911   -0.0077    62.26    -0.01             0.0006 *
045344002  121.9179  363.8217    0.0043    44.32     0.00             0.0079
048374003  209.8396   51.7443    0.0034    57.56     0.00             0.0085
----------------------------------------------------------------------------
Orienta ní posun       : 241.9081g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0067g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0039g

Test polární metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skute ná hodnota: 0.0077, Mezní hodnota: 0.0800
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda
      Bod        Hz         Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------
056084202  200.5636   97.1028                38.58   806562.79   990759.76           
056080001  144.9362   94.2355                33.88   806531.97   990762.61           
056080002  149.9302   93.1254                28.72   806535.25   990757.94           
056080005  174.4337   93.8908                29.36   806546.37   990757.85           
056080006  178.1784   93.8640                31.52   806548.70   990759.41           
056080007  181.1112   94.0340                31.75   806550.15   990759.14           
056080008  183.0305   94.2362                33.13   806551.57   990760.07           
056080009  187.2889   95.3318                39.24   806556.29   990764.64           

Oprava sou adnic bodu íslo 046380003
-------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Starý      806578.29   990700.74        -  
Nový       806578.28   990700.78        -  
Rozdíl          0.01       -0.04        -  
-----------------------------------------------------------
Uložený    806578.29   990700.74        -  

046380003  298.1724  103.5575                48.70   806578.28   990700.78           

Oprava sou adnic bodu íslo 043900008
-------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Starý      806488.44   990833.42        -  
Nový       806488.46   990833.38        -  
Rozdíl         -0.02        0.04        -  
-----------------------------------------------------------
Uložený    806488.44   990833.42        -  

043900008  129.3188   95.4966               115.53   806488.46   990833.38           

Oprava sou adnic bodu íslo 047390001
-------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Starý      806527.94   990883.63        -  
Nový       806527.95   990883.61        -  
Rozdíl         -0.01        0.02        -  
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-----------------------------------------------------------
Uložený    806527.94   990883.63        -  

047390001  153.5701   95.8741               154.55   806527.95   990883.61           

Orientace osnovy na bod  056084202:
-----------------------------------
      Bod        Hz   Sm rník     V or.    Délka  V délky  V p ev.   m0 Red.
----------------------------------------------------------------------------
056080009  112.8645  340.9979   -0.0232     8.13     0.00             0.0133 *
056084201   14.3603  242.4683    0.0022    38.58     0.00             0.0313
048374003  241.5617   69.6509    0.0210    20.19    -0.01             0.0180
----------------------------------------------------------------------------
Orienta ní posun       : 228.1102g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0222g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0128g

Test polární metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skute ná hodnota: 0.0232, Mezní hodnota: 0.0800
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda
      Bod        Hz         Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------
056080010   82.3226   93.9687                11.11   806551.82   990761.57           
056080011  122.9410   94.2768                15.54   806551.99   990770.93           
056080012  131.4541   97.8165                15.31   806553.70   990772.09           
056080013  132.0772   96.9678                19.87   806551.16   990775.87           
056080014  139.2968   96.9645                19.99   806552.99   990777.19           
056080015  140.6209   95.2832                16.11   806555.19   990773.97           
056080016  151.4635   91.8373                16.63   806557.55   990775.54           
056080017  153.0788   93.1686                15.25   806558.35   990774.35           
056080018  161.5783   91.7350                16.10   806560.19   990775.65           
056080019  164.5700   92.6006                14.63   806561.11   990774.29           
056080020  174.4832   92.4189                16.21   806563.45   990775.95           

Oprava sou adnic bodu íslo 043140005
-------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Starý      806639.59   990779.23        -  
Nový       806639.55   990779.28        -  
Rozdíl          0.04       -0.05        -  
-----------------------------------------------------------
Uložený    806639.59   990779.23        -  

043140005  256.0398   99.2453                79.20   806639.55   990779.28           

Oprava sou adnic bodu íslo 045340007
-------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Starý      806615.59   990805.09        -  
Nový       806615.55   990805.07        -  
Rozdíl          0.04        0.02        -  
-----------------------------------------------------------
Uložený    806615.59   990805.09        -  

045340007  226.7169  101.2203                69.55   806615.55   990805.07           
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Příloha 3: Žádost o potvrzení geometrického plánu 

 

 

 

 



Žádost o potvrzení geometrického plánu 

 

Spisová zna ka 
   

 vyplní katastrální ú ad 

Žádost se podává: 

Katastrálnímu ú adu pro Ústecký kraj 

Katastrální pracovišt  Chomutov 

Žádám o potvrzení geometrického plánu: 
 
I. Údaje o geometrickém plánu 
 

íslo plánu 1) 5608-42/2014  Katastrální území Chomutov I 
 
II. Údaje o žadateli o potvrzení geometrického plánu (ov ovateli) 

p íjmení  jméno  titul p ed  titul za  datum narození 

Kolínská  Václava  Ing.    28.8.1945 
ulice  .p./ .e.*)  .orient.  ást obce / m stská ást (obvod) 

Seifertova  4160     
obec  PS   název pošty 

Chomutov  43003   
íslo položky ze seznamu osob s ú edním oprávn ním  kontaktní údaje 2) 

122/95  gpkolinska@seznam.cz=doru ovací adresa 

 Odlišná doru ovací adresa je uvedena na zadní stran  žádosti nebo ve zvláštní p íloze 

III. Žadatel (ov ovatel) ud luje plnou moc k projednání p ípadných vad a k p evzetí geometrického plánu: 3) 

p íjmení nebo název  jméno  titul p ed  titul za  datum narození/I O *) 

Denisa  Pelcová      14.2.1989 
ulice  .p./ .e.*)  .orient.  ást obce / m stská ást (obvod) 

Školní  5335     
obec  PS   název pošty 

Chomutov  43001   

 Odlišná doru ovací adresa je uvedena na zadní stran  žádosti nebo ve zvláštní p íloze 

IV. Podpis žadatele o potvrzení geometrického plánu 
 

Dne 23.6.2014 Podpis: 
 

 
V. P ílohy žádosti, správní poplatek 
 Geometrický plán v po tu stejnopis    a záznam podrobného m ení zm n v etn  jeho p íloh 
 V elektronické podob  je p edložen:  celý ZPMZ  pouze návrh zobrazení zm ny 
                    zp sob p edání:  ve ejnou komunika ní sítí  na záznamovém médiu 
  Správní poplatek za p ijetí žádosti v hodnot    K  je uhrazen kolkovými známkami 4) 
  P ijetí žádosti je osvobozeno od správního poplatku podle  
 
VI. P evzetí geometrického plánu 
 Zp sob p evzetí 5):  osobní p evzetí  zaslat poštou  Pov ení k p evzetí uloženo u KÚ 3) 
 Osobn  p evzal dne:   

 Jméno a p íjmení:  Podpis:  

*) Nehodící se škrtn te 



1) V p ípad  opakovaného podání žádosti o potvrzení geometrického plánu vypl te i íslo z evidence ov ovaných výsledk . 

2) Vypln ní údaje urychlí p ípadné kontaktování (e-mail, tel.).  V  p ípad  zmocn ní k projednání vad a k p evzetí geometrického 
 plánu uve te kontaktní údaje zmocn nce. 

3) V téže v ci m že mít žadatel pouze jednoho zmocn nce (§ 33 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správní ád). 

 
Je-li zmocn ncem právnická osoba, uve te její název, I O a adresu zapsanou v živnostenském rejst íku jako místo podnikání. 
Jinak uve te datum narození a adresu trvalého pobytu. 

 

Za  zmocn nce - právnickou  osobu jsou podle § 30  odst. 1 zákona  . 500/2004 Sb., správní  ád, oprávn ny  jednat  
osoby uvedené v § 21 odst. 1 zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, tj. zejména zam stnanci pov ení statutárním 
orgánem. Pov ených zam stnanc  m že být více, sou asn  však v téže v ci m že za právnickou osobu jednat jen jediná 
osoba. 

 Pov ení není nutné opakovan  p edkládat, pokud je uloženo u katastrálního ú adu. 

4) Kolky nalepte na zadní stranu žádosti. 

5) Zp sob p evzetí geometrického plánu ov ovatelem nebo jeho zástupcem a p ípadnou informaci o uložení pov ení k p evzetí 
 geometrického plánu u katastrálního ú adu vyplní žadatel p ed podáním žádosti. 
 


