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Anotace 

V předložené bakalářské práci je zpracován geometrický plán pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Štarnov. V první části jsou zmínky o historickém vývoji 

geometrického plánu a obecné zásady při jeho tvorbě. V druhé části pak rozbor zpracování  

konkrétního GP.  

Klí čová slova: geometrický plán, rozdělení pozemku, katastr nemovitostí  

 

 

Summary 

The presented Bachelor thesis is about creating a geometrical plan for dividing 

of the land in cadastral distrikt Štarnov. The first part includes historical development 

and guidelines for creating a geometric plan. The second part describes analysis 

of  processing concrete geometric plan.   

Keywords: geometric plan, dividing of the land, real estate cadastre. 
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Seznam použitých zkratek: 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSN česká technická norma 

DKM digitální katastrální mapa 

GP geometrický plán 

ISKN informační systém katastru nemovitostí 

KK kód kvality 

KM katastrální mapa 

KN katastr nemovitostí 

k. ú. katastrální území 

PM typ řízení, podklady pro měření¨ 

PPBP podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI soubor grafických informací 

SPI soubor popisných informací 

vfk výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPBP                  základní polohové bodové pole 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 

ZÚ                       zeměměřický úřad 
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1. Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral zpracování geometrického plánu 

pro rozdělení pozemku v katastrálním území Štarnov. Zadáním této práce bylo provést vše 

potřebné pro vyhotovení geometrického plánu, od převzetí objednávky zadavatele, 

vyzvednutí potřebných podkladů na příslušném katastrálním pracovišti, vlastním zaměření 

v terénu a následném zpracování geometrického plánu na počítači, odevzdání GP 

na příslušné katastrální pracoviště k potvrzení, až po jeho předání zadavateli. 

             Tento geometrický plán byl vypracován jako příloha k listinám, na jejichž základě 

bude proveden následný zápis práv k nově vzniklým parcelám do katastru nemovitostí. 

              Katastrální území Štarnov spadá pod správu Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, Katastrální pracoviště číslo 805 Olomouc. Toto katastrální území je vedeno v souboru 

geodetických informací ve  formě digitální katastrální mapy a pozemky jsou zde evidovány 

ve dvou číselných řadách. 

              Tímto geometrickým plánem byla dotčena pozemková parcela katastru 

nemovitostí parcelní číslo 291, která po provedení GP byla rozdělena na čtyři nově vzniklé 

pozemky s parcelními čísly 291/1, 291/2, 291/3 a 291/4. 

 



Bronislav Římský: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2010                                                                                                               2 

2. Geometrický plán 

Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech listin, 

podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu 

zobrazit do katastrální mapy. 

2.1 Historický vývoj geometrického plánu[5] 

            Historie geometrického plánu je úzce spojena s historií katastrálního mapování. 

Patent vydaný císařem Josefem II. dne 20. dubna 1785, se stal podkladem pro první 

katastrální mapování-tzv. Josefský katastr. Ten rozdělil naši katastrální historii na dvě 

období: 

• období bez měření, katastrální údaje se sdělovaly ústně, můžeme ho datovat 

             od roku 1022 až do vyhlášení Josefského katastru v roce 1789, 

• období s měřením, od roku 1789 až do dnešních dnů. 

 

  Dalším důležitým bodem se stalo vydání patentu císaře Františka I. z 23. prosince 

1817 o dani pozemkové. Tímto datem začal vznikat stabilní katastr, velmi významný 

nástroj, jehož záznamy jsou v různém zpracování používány i dnes. Jediné na co se v době 

vzniku stabilního katastru pozapomnělo, byla potřeba jeho pravidelné aktualizace. Ta byla 

nutná o to více, když po roce 1848 byl zrušen patent z 26. května 1791, který znemožňoval 

dělení selského majetku. Do té doby práva k pozemkům přecházela vždy na prvorozeného 

syna, a od jeho zrušení mohl tedy i prostý sedlák rozdělovat své pozemky mezi všechny 

své potomky. Velký vliv na další dělení pozemků měl v druhé polovině 19. století prudký 

rozvoj budování silniční a železniční sítě, který si vyžádal rozmach průmyslové výroby. 

Přestože byl stabilní katastr v roce 1869 reambulován, změny se do něj dostaly 

jen částečně.  

           To vše vedlo ke vzniku významného nástroje, kterým byl geometrický plán, poprvé 

zakotvený v zákonech č. 82 a č. 83 říšského zákoníku z 23. května 1883. Podrobnější 

požadavky na obsah a náležitosti geometrického plánu byly stanoveny v nařízení č.86/1883 

říšského zákoníku vydaného 1. června 1883. 



Bronislav Římský: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2010                                                                                                               3 

Již v té době obsahoval geometrický plán, nejen údaje nezbytné pro provedení 

změny v mapových operátech, ale i možnost zpětného vytyčení zaměřeného stavu 

na zemský povrch.  

Ve své více než stoleté historii doznal geometrický plán řady změn. Právní 

a technické předpisy upravující evidování nemovitostí, zákony č.177/1927 Sb. 

o pozemkovém katastru, č.22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a dosud platný zákon 

č.344/1992 Sb. upravovaly geometrický plán dle dobových okolností. Zároveň byly 

pomocí dalších předpisů definovány nároky na přesnost, obsahové a formální parametry 

geometrického plánu s ohledem na technické možnosti a vývoj technologií měřických 

postupů a zpracování GP. Tyto a celá řada dalších skutečností vedly až k dnešní podobě 

geometrického plánu, který je stále tím významným a dalo by se říci nepostradatelným 

nástrojem sloužícím pro obnovu katastrálního operátu.  

 

2.2 Účely vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán se dle [1] vyhotovuje pro 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, kdy její nový 

   průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

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

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

    využity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 

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

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,  

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 
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j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

 

2.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu[1] 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. 

Geometrický plán má tyto náležitosti: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí,  

d) seznam souřadnic, 

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ)  

   k parcelám nového stavu. 

2.3.1 Popisové pole 

 

Obrázek 1 – Vzor popisového pole geometrického plánu 

   

     Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu a v pravém 

dolním rohu geometrického plánu většího rozsahu. 
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2.3.2 Grafické znázorn ění 

Grafické znázornění, dle [1], dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází 

ze stavu katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje 

zřetelnost kresby s čitelností popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení, přičemž 

se vždy používají platné mapové značky. Rozsah grafického znázornění se volí tak, 

aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím okolím. Neplatný stav hranic 

pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými tenkými plnými čárami 

vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové značky se podélně 

škrtnou tenkou plnou čarou. Zanikající slučka se zruší dvěma krátkými plnými čárami, 

zobrazenými rovnoběžně s čarou, na níž slučka leží. Slučka na zanikající vnitřní kresbě 

se neškrtá. Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím 

číselných indexů. V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic 

nově vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. 

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

se sever šipkou o délce 20mm a před ní písmenem S. 

 

2.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nem ovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí, dle[1], obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. 

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

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

v terénu, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy. 

 

Obrázek 2 – Vzor výkazu dosavadního a nového stavu KN 
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V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

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

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

evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. 

 

 

2.3.4 Seznam sou řadnic 

Seznam souřadnic obsahuje dle [1], souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí 

Y a X a kód kvality. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených 

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná 

nebo zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného ZPMZ odděleného pomlčkou 

od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly). Nejsou-li souřadnice 

určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh systému se uvede u nadpisu 

„Seznam souřadnic“. 

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 

znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. 

 

 

2.3.5 Výkaz údaj ů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu, dle [1], obsahuje parcelní  číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě podle zjednodušené 

evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu. 
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Obrázek 3 – Vzor výkazu údajů o BPEJ 

Výkaz údajů o BPEJ se vyhotovuje v územích, kde katastr tyto údaje eviduje 

a v případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, 

avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu 

přiřadit. 

 

 

2.4 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Podklady pro vyhotovení GP, dle [1], jsou: 

• Údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací. 

• Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů 

k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI katastru nebo pokud 

mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. 

• Dalšími podklady jsou, dle [1], zejména 

• ZPMZ, 

• údaje o bodech ZPBP, zhušťovacích bodech a bodech PPBP, 

• údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie 

grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, 

kde jsou v katastru obsaženy. 
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2.5 Součinnost p ři vyhotovování geometrického plánu 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad, dle[1], 

a) přidělí číslo ZPMZ, podle potřeby parcelní čísla nových parcel a čísla bodů PPBP,   

     pokud budou takové body zřizovány, 

b)poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu 

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

2.6 Záznam podrobného m ěření změn 

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je, dle [1], podkladem 

• pro vyhotovení geometrického plánu, 

• pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a  SPI, které jsou spojeny 

s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy  

      nebo obvod vodního díla, 

• pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

 

2.6.1 Náležitosti ZPMZ, dle[1], 

• popisové pole,  

• náčrt, 

• zápisník, 

• protokol o výpočtech, 

• záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

• návrh zobrazení změny, 

• údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových 

nebo změněných hranic; zpravidla pod popisovým polem. 
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2.7 Výpočetní práce, dle [1], 

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

    bodů určených v předchozích ZPMZ  

a) ve stanovených prostorech souřadnicemi v S-JTSK 

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

souřadnicemi v místním systému. 

2) Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určí 

• ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 

a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body 

na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality, způsob 

určení výměry se označí kódem 2, 

• jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr 

nebo ze souřadnic v místním systému; způsob určení výměry se 

označí kódem 1, 

• ze souřadnic lomových bodů, z nichž neméně jeden lomový bod, 

který není na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8; 

způsob  

• určení výměry se označí kódem 0, nebo 

• graficky 
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2.8 Ověření geometrického plánu, dle [1] 

• Ověření označí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli 

geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. 

• Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje 

pod otisk razítka ověřovatele. 

Toto ověření může poskytnout fyzická osoba, které dle[2] bylo uděleno úřední 

 oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. 

 

Úřední oprávnění se, dle [2], uděluje pro ověřování  

• geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového 

plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí 

a dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

 

2.9 Potvrzení geometrického plánu katastrálním ú řadem 

  

O potvrzení geometrického plánu požádá dle [1] písemně ověřovatel příslušný 

katastrální úřad na tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou 

osobu k projednání případných vad v geometrickém plánu s katastrálním úřadem 

a k převzetí geometrického plánu zpět. 

              Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud je vyhotoven pro některý 

z účelů [1] a pokud nejsou při jeho kontrole zjištěny jiné vady a je-li v souladu s údaji 

ZPMZ.  Katastrální úřad zkoumá, zda nové a změněné parcely jsou označeny správnými 

parcelními čísly, zda měření je připojeno na body geometrického základu a vychází z údajů 

z katastru. 

Neshledá-li katastrální úřad vadu, vyznačí jeho převzetí na první stránce 

dokumentace. Údaje o potvrzení GP obsahují číslo řízení, datum, jméno, příjmení a podpis 

zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických plánů a otisk razítka katastrálního 
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úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného 

měření změn se ponechá na katastrálním úřadě, ostatní stejnopisy GP se vrátí ověřovateli 

[1]. 

 

 

2.10 Označování hranic pozemk ů[1] 

Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla kameny 

s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými o rozměru nejméně 

80 mm x 80 mm x 500 mm. Přípustné je použít jako hraničního znaku též zabetonovanou 

železnou trubku o průměru 10 až 40 mm, alespoň 600 mm dlouhou.  

Znaky z plastu musí vyhovět těmto podmínkám 

• hlava má rozměry nejméně 80mm x 80mm x 50mm, 

• noha je z ocelové trubky o průměru nejméně 30mma tloušťce stěny nejméně 

3mm nebo z ocelové kulatiny o průměru nejméně 15mm 

      nebo z plastové trubky o průměru nejméně 50mm a tloušťce stěny nejméně  

      5mm, 

• celková délka znaku nejméně 500mm a noha je opatřena zařízením 

proti vytažení znaku. 

Hraniční znak se na hranici pozemku umísťuje tak, aby se jeho střed kryl s bodem 

lomu hranice. Hranice pozemku se označí tak, aby z každého hraničního znaku bylo vidět 

na oba sousední znaky a aby nebyla na přímých úsecích hranice jejich vzdálenost větší 

než 200 m.  
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2.11 Charakteristika a kritéria p řesnosti m ěření 

 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní 

střední souřadnicová chyba xym  daná vztahem: ( )2 20,5xy x ym m m= ⋅ +  

kde yx mm ,  [m] jsou střední chyby určení souřadnic x, y.  Polohu podrobných bodů KK 3 

je třeba určit měřením v terénu tak, aby základní střední souřadnicová chyba  xym  

nepřesáhla kritérium xym = 0,14 m. 

 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je základní 

střední chyba dm  délky d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtená ze souřadnic. 

Poloha podrobných bodů musí být určena měřením v terénu tak, aby:  

střední souřadnicová chyba xym  nepřesáhla kritérium xyu = 0,14 m, 

charakteristika dm  nepřesáhla kritérium du  vypočtené pro každou vodorovnou 

délku ze vztahu:  [ ])20/()12(.21,0 ++= ddud  - v metrech. 
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3. Zpracování geometrického plánu 

Počátkem práce na vlastním geometrickém plánu byl příchod objednatele. Tato 

skutečnost byla pro samotnou práci velmi důležitá. Geodet by měl být schopen v tuto 

chvíli poradit objednateli s možnými úskalími tvorby GP. Aby vyhotovený geometrický 

plán, ve spojení s příslušnými listinami, byl zapsatelným do katastru nemovitostí. U tohoto 

GP pro rozdělení pozemku jsem objednatele upozornil na potřebu nechat si vystavit 

souhlas s dělením pozemku, který vydá příslušný stavební úřad. V našem případě stavební 

odbor Městského úřadu Šternberk, pod který obec Štarnov spadá. Ten posoudil územní 

plán a další vztahy v rámci dané lokality a vydal souhlasné rozhodnutí.  

Objednatel toto rozhodnutí stavebního úřadu s přesně stanovenými parametry 

pro rozdělení pozemku zajistil a tak jsem mohl začít práce na vlastní zakázce. 

3.1 Přípravné práce 

3.1.1 Popis dané lokality  

Rozdělovaný pozemek parcelní číslo 291 se nachází v obci Štarnov, katastrální 

území Štarnov, okres Olomouc. Jedná se o travnatý, dobře přehledný pozemek situovaný 

v nezastavěné části intravilánu obce.   

 

Obrázek 4 – Zaměřovaný pozemek 
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Obrázek 5 – Výřez snímku katastrální mapy, mapový list Šternberk 7-5/32 

 

 

3.1.2 Vyžádání podklad ů na katastrálním pracovišti 

V dnešní době je možné si veškeré podklady pro tvorbu GP nechat zaslat 

elektronickou poštou. Požádal jsem tedy příslušné katastrální pracoviště, v tomto případě 

katastrální pracoviště Olomouc o zaslání potřebných dat. A to o přidělení čísla ZPMZ, 
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přidělení čtyř poddělení p. č. 291, čísla PM a o výřez digitální katastrální mapy ve formátu 

*.vfk.  

Katastrální pracoviště mi přidělilo  

• ZPMZ č. 321 

• nová čísla parcelní 291/1 až  291/4 

• číslo řízení  PM – 1646/2009 - 805 

• výřez DKM ve formátu *.vfk  

 

Na stránkách ČUZK jsem si v databázi ZÚ zajistil místopisy bodů ZPBP a PPBP, 

které jsem chtěl využít pro připojení změny do S-JTSK. 

 

 

Obrázek 6 – Místopis bodu PPBP č. 508 z databáze ZÚ 
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Obrázek 7 – Místopis bodu PPBP č. 561 z databáze ZÚ 

 

3.2 Průběh zaměření změny v terénu 

Průběhu zaměření změny bych rozdělil: 

 

• na rekognoskaci terénu, 

• a na vlastní zaměření změny. 

3.2.1 Rekognoskace terénu 

Po příjezdu na místo měření jsem pomocí místopisů vyhledal body ZPBP a PPBP. 

Jednalo se o bod ZPBP  000935220016 střed makovice kostela Bohuňovice a body PPBP 

č.182000000508 a č.182000000561.Polohu bodů PPBP jsem ověřil pomocí oměrných měr 

z místopisů. 
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Obrázek 8 – Výřez triangulačního listu 3522 

 

 

Dále jsem nalezl identický bod s kódem kvality 3, plastový mezník 

č.b.182002330001. Zvolil jsem vhodnou polohu přechodného stanoviska 4001. Tuto 

polohu jsem volil tak, aby orientace byly vhodně rozloženy a zároveň aby byla viditelnost 

na všechny zaměřované podrobné body. Při rekognoskaci jsem ve spolupráci 

s objednatelem hledal zachovalé hraniční znaky z dřívějších zeměměřických činností, ty se 

bohužel najít nepodařilo.   
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3.2.2 Použité m ěřické p řístroje a pom ůcky 

Pro měření byla použita totální stanice fy. TOPCON  GTS 603 (obr. č. 9)  

Tabulka 1 – Parametry totální stanice TOPCON GTS-603 

Dosah dálkoměru na jeden hranol 3000 m 

Přesnost úhlového měření 3“/1 mgon/0,015mil 

Přesnost délkového měření                                       2 mm + 2 ppm    

Doba měření 0,7 s 

 

 

Obrázek 9 – Totální stanice TOPCON GTS 603 
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Dále byl použit odrazný hranol fy. TOPCON s konstantou -35mm, dřevěný stativ, 

komparované pásmo, teleskopická výtyčka, olovnice a vysílačky.  

 

3.2.3 Popis vlastního m ěření 

 

Totální stanici GTS 603 jsem postavil na pomocný bod 4001, který jsem dočasně 

stabilizoval hřebem. Povětrnostní podmínky při měření byly dobré, bylo jasno, klidno 

a teplota 18°C.  Na totální stanici jsem nastavil teplotu a tlak pro výpočet fyzikální opravy.  

Provedl jsem připojení tohoto bodu na body geodetického základu, které jsem vyhledal 

při rekognoskaci. Naměřené údaje jsem na místě stáhl do přenosného počítače 

a v programu GEUS provedl výpočet stanoviska 4001 a vytyčovacích prvků na stávající 

body hranice pozemku p. č. 291. Dle vypočtených vytyčovacích prvků jsem provedl 

vytyčení a stabilizaci bodů dosavadní hranice v terénu. Dále jsme provedli rozměření nově 

vzniklých pozemků komparovaným pásmem a osazení lomových bodů, dle požadavků 

objednatele. 

Body na dosavadní hranici i nové body jsem za pomoci objednatele stabilizoval 

železnými trubkami dlouhými 60mm a zabetonoval. Všechny osazené body jsem zaměřil 

a zaměření uložil do paměti totální stanice.  

Na konci měření jsem provedl kontrolu směru na výchozí bod č.18200000561. 

Při této kontrole úhlového uzávěru jsem nezjistil nepřípustnou odchylku a mohl jsem tedy 

měření totální stanicí ukončit. 

Dále jsme provedli zaměření kontrolních oměrných, mezi všemi podrobnými body, 

pomocí komparovaného pásma a tyto hodnoty jsem zapsal do připraveného polního náčrtu. 
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3.3 Kancelá řské práce p ři zpracování GP  

Kancelářské práce představovaly největší objem prací na zakázce. Jejich výsledkem 

byla konečná podoba GP. 

 

3.3.1 Použité programové vybavení 

Všechny geodetické výpočty, grafické práce, výstupní formuláře byly vyhotoveny 

v geodetických programech a programových nástrojích fy. GEUS a to GEOMAN, GEUS 

15.0 a Geometr 15.0. V programu GEOMAN  bylo provedeno nastavení a výpočet korekcí 

a následný přenos naměřený dat z totální stanice do počítače. V programu GEUS 15.0 byly 

provedeny veškeré výpočty a grafické práce a v programu Geometr 15.0 byly vyplněny 

veškeré tabulky a tiskopisy dle předpisů Úřadu. 

 

3.3.2 Výpočetní a grafické práce na geometrickém plánu 

 

Prvotním úkonem při výpočetním a grafickém zpracování zakázky byl přenos 

souboru, který mi zaslalo katastrální pracoviště Olomouc, do geodetického programu 

GEUS 15.0. Tento soubor ve výměnném formátu *.vfk obsahoval veškerá potřebná data. 

Jak výřez digitální katastrální mapy v potřebném rozsahu, tak i seznam souřadnic 

lomových bodů parcel dané lokality. Zároveň s tím byla načtena databáze parcel, z okolí 

parcely dotčené změnou.   
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Z totální stanice jsem přes program GEOMAN přenesl do počítače veškerá 

naměřená data. Ta byla uspořádána v zápisníku měřených dat. 

Tabulka 2 – Zápisník měřených dat 

 
==Zápisník m ěřených dat========================================== ==========  
Zakázka:Št321  M ěřil:B Ř       P řístroj:Topcon GTS-603          Datum:01-08-09  
9999 
999999999 
1 
3 
0 
2 
1   1820 0321 4001    
   9 3522 0016      0.00  2    381.8783  98.8810 
1820 0000 0561    124.24  2      0.0000 100.5716 
1820 0233 0001     89.15  2     50.3776  99.9619 
1820 0000 0508     84.79  2    295.1115  98.9633  
-1 
1820 0190 0105     12.95  2    280.9185 103.0944 
1820 0190 0109     24.94  2     30.4831 104.3464 
1820 0213 1511    110.23  2    365.0181 100.9017 
1820 0202 0047    124.19  2    345.6588 101.3850 
1820 0321 0001      8.02  2    307.1353 100.3515 
1820 0321 0002     43.17  2    343.6918 100.6010 
1820 0321 0003     78.82  2    347.1553 101.5768 
1820 0321 0004    121.14  2    348.6154 101.0328 
1820 0321 0005     81.91  2    369.8769 101.7500 
1820 0321 0006     48.91  2    383.3479 102.5640 
/ 
2 

 

Sestavil jsem seznam souřadnic výchozích bodů. Zde jsem uvedl body 

geodetického základu a lomové body parcely č.291.  

Tabulka 3 – Seznam souřadnic výchozích bodů 

= ČÍSLO BODU   ======= Y ========== X ===T Ř.P Ř.== POPIS ============ 
Seznam sou řadnic výchozích bod ů  
     9 3522 0016   543923.62  1114099.79      1    kostel Bohu ňovice 
  1820 0000 0508   544188.49  1111334.84      3    PB roh budovy 
  1820 0000 0561   544292.67  1111450.50      3    PB UH mezník 
  1820 0190 0105   544260.13  1111325.99      4 
  1820 0190 0109   544287.81  1111347.83      4 
  1820 0202 0047   544193.48  1111423.35      7 
  1820 0213 1511   544231.08  1111429.76      7 
  1820 0233 0001   544345.49  1111379.78      3    plast.mezník 
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Podrobné body a kontrolní zaměření bodů pro připojení změny do S-JTSK byly 

vypočteny polární metodou. 

 

Tabulka 4 – Polární metoda a výpočet přechodného stanoviska 

== 1   Polární metoda  ============================ ======================== 
       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 
  1:    9 3522 0016      0.00  2         381.8783  98.8810 
  2: 1820 0000 0561    124.24  2           0.0000 1 00.5716 
  3: 1820 0233 0001     89.15  2          50.3776  99.9619 
  4: 1820 0000 0508     84.79  2         295.1115  98.9633 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =      Up = 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
   1:      9 3522 0016     -0.00     -0.00      0.0 0  do 1x Uxy    ANO 
   2:   1820 0000 0561     -0.00      0.05      0.0 3  do 1x Uxy    ANO 
   3:   1820 0233 0001      0.02     -0.08      0.0 6  do 1x Uxy    ANO 
   4:   1820 0000 0508     -0.02      0.03      0.0 3  do 1x Uxy    ANO 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
  T řída p řesn.(kód kvality):3     Mezní odch. = 0.14 
 ST:  1820 0321 4001    544272.96    1111327.89 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
 P říloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní : 
  1:     9 3522 0016     10.1405    nem ěřeno      0.24     
  2:  1820 0000 0561     10.1457       -0.05      0 .37     
  3:  1820 0233 0001     10.0853        0.03      0 .37     
  4:  1820 0000 0508     10.1167       -0.02      0 .37     
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
 Výsledná orientace :   10.1384 
 St ř.chyba orientace =   0.0061     Mez.st ř.chyba =   0.0800 
  Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 
-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------- ------------------------ 
     1820 0000 0561    124.24  2           0.0000 1 00.5716 
 -- Kontrolní ur čení bodu  1820 0000 0561  ------------------------- -------- 
 P ůvodní:     Y:   544292.67   X:   1111450.50   Z:      0.00   KK: 3 
 Nový:        Y:   544292.66   X:   1111450.55   Z:       0.00   KK: 3 
 Rozdíl:     Dy:        0.01  Dx:        -0.05  Sxy =    0.04 
 -- # Ponechán p ůvodní bod.  --------------------------------------- -------- 
     1820 0000 0508     84.79  2         295.1115  98.9633 
 -- Kontrolní ur čení bodu  1820 0000 0508  ------------------------- -------- 
 P ůvodní:     Y:   544188.49   X:   1111334.84   Z:      0.00   KK: 3 
 Nový:        Y:   544188.47   X:   1111334.87   Z:       0.00   KK: 3 
 Rozdíl:     Dy:        0.02  Dx:        -0.03  Sxy =    0.03 
 -- # Ponechán p ůvodní bod.  --------------------------------------- -------- 
     1820 0233 0001     89.15  2          50.3776  99.9619 
 -- Kontrolní ur čení bodu  1820 0233 0001  ------------------------- -------- 
 P ůvodní:     Y:   544345.49   X:   1111379.78   Z:      0.00   KK: 3 
 Nový:        Y:   544345.51   X:   1111379.70   Z:       0.00   KK: 3 
 Rozdíl:     Dy:       -0.02  Dx:         0.08  Sxy =    0.06 
 -- # Ponechán p ůvodní bod.  --------------------------------------- -------- 
     1820 0190 0105     12.95  2         280.9185 1 03.0944 
 -- Kontrolní ur čení bodu  1820 0190 0105  ------------------------- -------- 
 P ůvodní:     Y:   544260.13   X:   1111325.99   Z:      0.00   KK: 4 
 Nový:        Y:   544260.15   X:   1111326.08   Z:       0.00   KK: 3 
 Rozdíl:     Dy:       -0.02  Dx:        -0.09  Sxy =    0.06 
 -- # Ponechán p ůvodní bod.  --------------------------------------- -------- 
     1820 0190 0109     24.94  2          30.4831 1 04.3464 
 -- Kontrolní ur čení bodu  1820 0190 0109  ------------------------- -------- 
 P ůvodní:     Y:   544287.81   X:   1111347.83   Z:      0.00   KK: 4 
 Nový:        Y:   544287.78   X:   1111347.87   Z:       0.00   KK: 3 
 Rozdíl:     Dy:        0.03  Dx:        -0.04  Sxy =    0.04 
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 -- # Ponechán p ůvodní bod.  --------------------------------------- -------- 
     1820 0213 1511    110.23  2         365.0181 1 00.9017 
 -- Kontrolní ur čení bodu  1820 0213 1511  ------------------------- -------- 
 P ůvodní:     Y:   544231.08   X:   1111429.76   Z:      0.00   KK: 7 
 Nový:        Y:   544231.03   X:   1111429.82   Z:       0.00   KK: 3 
 Rozdíl:     Dy:        0.05  Dx:        -0.06  Sxy =    0.05 
 -- # Ponechán p ůvodní bod.  --------------------------------------- --------  
        1820 0202 0047    124.19  2         345.658 8 101.3850 
 -- Kontrolní ur čení bodu  1820 0202 0047  ------------------------- -------- 
 P ůvodní:     Y:   544193.48   X:   1111423.35   Z:      0.00   KK: 7 
 Nový:        Y:   544193.52   X:   1111423.30   Z:       0.00   KK: 3 
 Rozdíl:     Dy:       -0.04  Dx:         0.05  Sxy =    0.04 
 -- # Ponechán p ůvodní bod.  --------------------------------------- -------- 
 
     1820 0321 0001      8.02  2         307.1353 1 00.3515 
                    544265.24   1111330.04 
     1820 0321 0002     43.17  2         343.6918 1 00.6010 
                    544244.33   1111360.19 
     1820 0321 0003     78.82  2         347.1553 1 01.5768 
                    544223.98   1111389.61 
     1820 0321 0004    121.14  2         348.6154 1 01.0328 
                    544199.87   1111424.47 
     1820 0321 0005     81.91  2         369.8769 1 01.7500 
                    544247.68  1111405.77 
     1820 0321 0006     48.91  2         383.3479 1 02.5640 
                    544267.97   1111376.51  

 

    

 

Provedl jsem porovnání vzdáleností bodů změny ze souřadnic a vzdáleností 

odměřených přímo v terénu. 

Tabulka 5 – Kontrolní oměrné 

 
 
== 9 Kontrolní om ěrné =============================================== ======= 
                                     VYPO ČTENÁ    M ĚŘENÁ     ODCH      MEZNÍ 
   1820 0321 0001  -  1820 0321 0002     36.69     36.70     -0.01     0.34 
   1820 0321 0002  -  1820 0321 0006     28.72     28.70      0.02     0.33 
   1820 0321 0002  -  1820 0321 0003     35.77     35.75      0.02     0.34 
   1820 0321 0003  -  1820 0321 0005     28.68     28.65      0.03     0.33 
   1820 0321 0003  -  1820 0321 0004     42.39     42.35      0.04     0.35 
   1820 0321 0001  -  1820 0190 0105      6.52      6.50      0.02     0.28 
   1820 0321 0001  -  1820 0190 0109     28.74     28.70      0.04     0.33 
   1820 0321 0006  -  1820 0190 0109     34.87     34.80      0.07     0.34 
   1820 0321 0006  -  1820 0321 0005     35.61     35.60      0.01     0.34 
   1820 0321 0005  -  1820 0213 1511     29.17     29.15      0.02     0.33 
   1820 0321 0004  -  1820 0213 1511     31.65     31.60      0.05     0.33 
   1820 0321 0004  -  1820 0202 0047      6.49      6.45      0.04     0.28 
   1820 0190 0105  -  1820 0202 0047    117.99    1 17.85      0.14     0.37 
 .................................................. ............................ 
  Test dle KatV ve zn ění č.164/2009 body p řílohy 13(15): 
  do Md:13  p řes Md do Ud:0  >>> % délek do Md: 100 
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 Nové body, které leží v blízkosti původních hranic, byly vyrovnány do těchto 

hranic pomocí úlohy vyrovnání do přímky. 

Protože tento GP nebyl tvořen pro zpřesnění hranice, musely být kódy kvality 

u vyrovnaných bodů změněny podle požadavků[1]. 

Tabulka 6 – Vyrovnání do přímky 

 
== 2   Vyrov.do p římky=============================================== ======= 
  1: 1820 0213 1511 
                    544231.08   1111429.76 
  2: 1820 0202 0047 
                    544193.48   1111423.35 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
 1820 0321 0004    1820 0321 0004    1820 0213 1511   ODCH=  0.03   MEZ=  0.28 
 --  1820 0321 0004  kontrolní/další ur čení bodu  -------------------------- 
 P ůvodní:     Y:   544199.87   X:   1111424.47   Z:      0.00   KK: 3 
 Nový:        Y:   544199.88   X:   1111424.44   Z:       0.00   KK: 7 
 Rozdíl:      Dy:       -0.01   Dx:         0.03  S xy=    0.02 
 -- #Bod p řepsán. Uloženy nové sou řadnice. --------------------------------- 
       1820 0321 0004    544199.88    1111424.44           7    
  
 == 2   Vyrov.do p římky=============================================== ======= 
  1: 1820 0190 0105 
                    544260.13   1111325.99 
  2: 1820 0190 0109 
                    544287.81   1111347.83 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
 1820 0321 0001    1820 0321 0001    1820 0190 0105   ODCH=  0.01   MEZ=  0.28 
 --  1820 0321 0001  kontrolní/další ur čení bodu  -------------------------- 
 P ůvodní:     Y:   544265.24   X:   1111330.04   Z:      0.00   KK: 3 
 Nový:        Y:   544265.24   X:   1111330.03   Z:       0.00   KK: 4 
 Rozdíl:      Dy:       -0.01   Dx:         0.01  S xy=    0.01 
 -- #Bod p řepsán. Uloženy nové sou řadnice. --------------------------------- 
       1820 0321 0001    544265.24    1111330.03           4  
== 2   Vyrov.do p římky=============================================== ======= 
  1: 1820 0213 1511 
                    544231.08   1111429.76 
  2: 1820 0190 0109 
                    544287.81   1111347.83 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
 1820 0321 0005    1820 0321 0005    1820 0213 1511   ODCH=  0.01   MEZ=  0.28 
 --  1820 0321 0005  kontrolní/další ur čení bodu  -------------------------- 
 P ůvodní:     Y:   544247.68   X:   1111405.77   Z:    0.00     KK: 3 
 Nový:        Y:   544247.69   X:   1111405.78   Z:     0.00     KK: 7 
 Rozdíl:      Dy:       -0.01   Dx:        -0.01  S xy=    0.01 
 -- #Bod p řepsán. Uloženy nové sou řadnice. --------------------------------- 
       1820 0321 0005    544247.69    1111405.78           7   trubka 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
 1820 0321 0006    1820 0321 0006    1820 0213 1511   ODCH=  0.02   MEZ=  0.28 
 --  1820 0321 0006  kontrolní/další ur čení bodu  -------------------------- 
 P ůvodní:     Y:   544267.97   X:   1111376.51   Z:      0.00   KK: 3 
 Nový:        Y:   544267.96   X:   1111376.50   Z:       0.00   KK: 7 
 Rozdíl:      Dy:        0.01   Dx:         0.01  S xy=    0.01 
 -- #Bod p řepsán. Uloženy nové sou řadnice. --------------------------------- 
       1820 0321 0006    544267.96    1111376.50           7   trubka   
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 Dále jsem provedl výpočty výměr. Nejdříve jsem zkontroloval výchozí výměru 

pozemkové parcely č.291 a potom vypočítal výměry u všech nově vzniklých parcel. 

Tabulka 7 – Výměry 

== 95 Vým ěry ================================================  
 -------------------------------------------------- ----------- 
 p řesnost vstupu sou řadnic na [cm] 
   1820 0190 0109                544287.81    11113 47.83    4 
   1820 0190 0105       35.26    544260.13    11113 25.99    4 
   1820 0202 0047      117.99    544193.48    11114 23.35    7 
   1820 0213 1511       38.14    544231.08    11114 29.76    7 
   1820 0190 0109       99.65    544287.81    11113 47.83    4 
 -------------------------------------------------- ----------- 
  Ozna čení parcely (dílu) : 291puv   plocha:    3797.38 m2    (kk:4,7) 
 -------------------------------------------------- ----------- 
 p řesnost vstupu sou řadnic na [cm] 
   1820 0190 0109                544287.81    11113 47.83    4 
   1820 0321 0001       28.74    544265.24    11113 30.03    4 
   1820 0321 0002       36.71    544244.33    11113 60.19    3 
   1820 0321 0006       28.71    544267.96    11113 76.50    7 
   1820 0190 0109       34.87    544287.81    11113 47.83    4 
 -------------------------------------------------- ----------- 
  Ozna čení parcely (dílu) : 291/1   plocha:    1027.07 m2   (kk:3,4,7)  
 -------------------------------------------------- ----------- 
 p řesnost vstupu sou řadnic na [cm] 
   1820 0321 0006                544267.96    11113 76.50    7 
   1820 0321 0002       28.71    544244.33    11113 60.19    3 
   1820 0321 0003       35.77    544223.98    11113 89.61    3 
   1820 0321 0005       28.69    544247.69    11114 05.78    7 
   1820 0321 0006       35.61    544267.96    11113 76.50    7 
 -------------------------------------------------- ----------- 
  Ozna čení parcely (dílu) : 291/2   plocha:    1024.55 m2   (kk:3,7)  
 -------------------------------------------------- ----------- 
přesnost vstupu sou řadnic na [cm] 
   1820 0321 0005                544247.69    11114 05.78    7 
   1820 0321 0003       28.69    544223.98    11113 89.61    3 
   1820 0321 0004       42.36    544199.88    11114 24.44    7 
   1820 0213 1511       31.65    544231.08    11114 29.76    7 
   1820 0321 0005       29.17    544247.69    11114 05.78    7 
 -------------------------------------------------- ----------- 
  Ozna čení parcely (dílu) : 291/3   plocha:    1026.03 m2   (kk:3,7) 
 -------------------------------------------------- ----------- 
 p řesnost vstupu sou řadnic na [cm] 
   1820 0321 0001                544265.24    11113 30.03    4 
   1820 0190 0105        6.52    544260.13    11113 25.99    4 
   1820 0202 0047      117.99    544193.48    11114 23.35    7 
   1820 0321 0004        6.49    544199.88    11114 24.44    7 
   1820 0321 0003       42.36    544223.98    11113 89.61    3 
   1820 0321 0002       35.77    544244.33    11113 60.19    3 
   1820 0321 0001       36.71    544265.24    11113 30.03    4 
 -------------------------------------------------- ----------- 
  Ozna čení parcely (dílu) : 291/4   plocha:     719.81 m2   (kk:3,4,7) 
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Výpočetní práce jsem zakončil sestavením seznamu souřadnic nových bodů. 

Tabulka 8 – Seznam souřadnic nových bodů 

                         Seznam sou řadnic (S-JTSK) 
Seznam sou řadnic nových bod ů 
Číslo bodu      Sou řadnice obrazu              Sou řadnice polohy      Poznámka 
                  Y          X      K.kv.       Y          X     K.kv. 
182003210001  544265.24  1111330.03   4     544265. 24  1111330.04     zab.trubka 
182003210002  544244.33  1111360.19         544244. 33  1111360.19  3  zab.trubka  
182003210003  544223.98  1111389.61         544223. 98  1111389.61  3  zab.trubka  
182003210004  544199.88  1111424.44   7     544199. 87  1111424.47     zab.trubka 
182003210005  544247.69  1111405.78   7     544247. 68  1111405.77     zab.trubka 
182003210006  544267.96  1111376.50   7     544267. 97  1111376.51     zab.trubka 
182003214001                                544272. 96  1111327.89     stanovisko 

 

Po ukončení výpočetních prací jsem provedl grafické zpracování GP. 

 

Obrázek 10 – Grafické znázornění GP 321-15/2009 
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Tabulka 9–Seznam souřadnic  na GP 321-15/2009 

                        Seznam sou řadnic (S-JTSK) 
Číslo bodu  Sou řadnice pro zápis do KN     Sou řadnice ur čené m ěřením 
                Y          X    Kód kv.       Y         X        Poznámka 
 
190- 105    544260.13  1111325.99  4                            zabet.žel.trubka                              
190-109    544287.81  1111347.83  4                            zabet.žel.trubka   
202-47     544193.48  1111423.35  7                            zabet.žel.trubka   
213-1511   544231.08  1111429.76  7                            zabet.žel.trubka   
1          544265.24  1111330.03  4      544265.24  1111330.04 zabet.žel.trubka   
2          544244.33  1111360.19  3                            zabet.žel.trubka   
3          544223.98  1111389.61  3                            zabet.žel.trubka   
4          544199.88  1111424.44  7      544199.87  1111424.47 zabet.žel.trubka   
5          544247.69  1111405.78  7      544247.68  1111405.77 zabet.žel.trubka   
6          544267.96  1111376.50  7      544267.97  1111376.51 zabet.žel.trubka   
 
Souřadnice bod ů na dosavadní hranici pozemku ur čené m ěřením v terénu budou pro zápis do 
katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního ur čení hranice lomovými body s kódem 
charakteristiky kvality sou řadnic vyšším než 3. 
Důvodem je nerealizované zp řesn ění této hranice, ke kterému je nutné doložit listin u 
prokazující shodu vlastník ů na jejím pr ůběhu (§ 19a odst. 4 katastrálního zákona). 

 

V grafické části programu GEUS 15.0 jsem vytvořil náčrt ZPMZ a grafické 

znázornění GP dle požadavků [1]. Dále jsem vytvořil exportní soubor ve formátu *.vfk, 

ve kterém byly graficky zaznamenány všechny změny, které mají být provedeny v katastru 

nemovitostí po zapsání tohoto GP. Spolu s tímto souborem byl vytvořen textový soubor, 

v němž byly uloženy souřadnice nových bodů. Tyto soubory byly před odevzdáním GP 

k potvrzení, zaslány elektronickou poštou na katastrální pracoviště Olomouc.  

V programu Geometr jsem vyplnil všechny potřebné tabulky. Údaje o dosavadním 

a novém stavu parcel. Vyplnil jsem popisová pole GP a ZPMZ. Z vyplněných dat sestavil 

program Geometr výstupní tabulky, které jsou přílohou mé bakalářské práce. Nakonec 

jsem vyplnil žádost o potvrzení GP katastrálním úřadem.   
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3.4 Ověření GP 

Vyhotovený geometrický plán byl ověřen úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem. 

 

3.5 Potvrzení GP 

Ověřený geometrický plán byl odevzdán se všemi náležitostmi na katastrální 

pracoviště Olomouc k potvrzení. Katastrální pracoviště při přezkoumání nezjistilo žádné 

vady a geometrický plán potvrdilo. 

 

3.6 Odevzdání GP objednateli 

Ověřený a potvrzený geometrický plán byl nakonec odevzdán objednateli. 

Upozornil jsem jej, co vše bude muset předložit na příslušné katastrální pracoviště 

k provedení zápisu práv k nově vzniklým parcelám. 

• originál ověřeného a potvrzeného geometrického plánu 

• listiny, na jejichž základě bude vklad proveden (smlouvy…) 

• rozhodnutí Městského úřadu ve Šternberku stavebního odboru o 

souhlasu s dělením pozemku 
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4. Závěr 

Cílem mojí bakalářské práce bylo zpracování geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Štarnov. Tento cíl se podařilo splnit. Geometrický plán byl 

vyhotoven se všemi náležitostmi a přílohami a splnil charakteristiky a kritéria přesnosti 

dle[1]. Katastrální pracoviště Olomouc na něm neshledalo žádné vady, které by bránily 

jeho potvrzení. Změny, které byly tímto GP navrženy, mohly být po sepsání příslušných 

listin zapsány do KN. 

Tento GP mohl být využit i pro zpřesnění hranic mezi dotčeným pozemkem p. č. 

291 a sousedními pozemky. K tomuto kroku bylo zapotřebí sepsat souhlasné prohlášení 

vlastníků dotčených pozemků. Při jednání s vlastníkem sousedního pozemku však nedošlo 

k dohodě a proto nebylo zpřesnění hranic realizováno.   

 

 

Obrázek 11 – Ortofotomapa z databáze ČUZK- území po vložení změny 
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