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Anotace 

Úkolem této bakalářské práce bylo pomocí geometrického plánu upřesnit průběh již 

vytyčené vlastnické hranice v obci Ostrava - Michálkovice. Geometrický plán je po 

vyhotovení předán katastrálnímu úřadu a vlastníkům pozemků, kterých se upřesnění 

vlastnické hranice týká. Pro zhotovení geometrického plánu je nutné zaměřit stav v terénu, 

zpracovat naměřená data a vyhotovit záznam podrobného měření změn. Požadavky pro 

zpracování všech částí jsou uvedeny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. 

Klí čová slova: GP, ZPMZ, totální stanice, katastr nemovitostí  

 

 

Summary 

The aim of this bachelor thesis is using a Survey Sketch, to specify the progression of the 

already staked ownership boundary in Ostrava-Michálkovice. After finishing, the Survey 

Sketch is delivered to the land registry and to the land owners whose ownership boundaries 

are measured. In order to make a Survey Sketch it is necessary to survey the terrain, to 

process the geodetic measures, and to make a record of the detailed measurement of 

changes. The requirements for processing of all the parts are listed in the regulation No. 

26/2007 Coll. 

Key words: GP, ZPMZ, total station, real estate register 
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BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM  Digitální katastrální mapa 

GP       Geometrický plán 

KM  Katastrální mapa 

KMD  Katastrální mapa digitalizovaná 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

SGI         Soubor geodetických informací 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  Soubor popisných informací 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ZPMZ      Záznam podrobného měření změn 
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1. ÚVOD 

 V mé bakalářské práci bylo cílem vyhotovit geometrický plán pro průběh vytyčené 

nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku. V katastrálním území Michálkovice, okres 

Ostrava. Tento geometrický plán byl vyhotoven na žádost paní Zapletalové. Důvodem bylo 

vyřešení neshod o průběhu hranice pozemku se sousedy. Zaměření situace v terénu 

proběhlo v souřadnicovém systému S-JTSK , podkladem byla katastrální mapa v digitální 

formě. 

 Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části je popsán historický 

vývoj geometrického plánu. Další část popisuje teoretické základy, jejich znalost je 

potřebná pro správné zaměření a vyhotovení geometrického plánu. Třetí část popisuje 

vlastní vyhotovení geometrického plánu. 

 Měření bylo provedeno u firmy Zeměměřictví Olšar, tato firma mi rovněž poskytla 

měřické a technické vybavení, podklady pro vyhotovení geometrického plánu. Pomocí 

programového systému Geus byl záznam podrobného měření změn a geometrický plán 

zpracován. Text pak pomocí programu Microsoft Word. 
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2. HISTORIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 Základ tvorby geometrického plánu položil císař Josef II., který 20. dubna 1785 

vydal patent, jako podklad pro katastrální mapování v našich zemích. Tímto vznikl 

Josefský katastr, který rozdělil naši katastrální historii na dvě etapy: 

• bez měření, sdělování údajů ústně s odhadovanými výnosy, 

• s měřením, budována s exaktními základy, trvá dodnes. 

 Dalším důležitým okamžikem, bylo vydání rozkazu o pozemkové dani a počátek 

vzniku stabilního katastru roku 1817. Dílo vytvořené za stabilního katastru bylo velmi 

kvalitní. Dokladem je, že velkou část map vydaných za stabilního katastru využíváme 

i dnes. Jediným nedostatkem bylo, že se již od počátku zapomínalo na obnovu 

katastrálního operátu. Důsledkem této chyby je zastarávání stabilního katastru již od jeho 

vzniku, vlivem změn ve společnosti a tím i v obsahu katastru. Jednou z důležitých změn je 

zrušení nevolnictví roku 1848, to vedlo mimo jiné i k možnosti dělení nemovitého 

majetku. Toto dělení se brzy projevilo nárůstem nároků na změny v obsahu stabilního 

katastru. Pozemky se dělili na řemenovité parcely ve směru spádnice, tak aby každý 

nabyvatel vlastnil půdu kvalitní i tu méně kvalitní. Toto dělení mělo ovšem řadu nevýhod 

např. špatná přístupnost některých pozemků, nepravidelné tvary, zvýšená náchylnost 

k vodní erozi. Proto byla v dalších letech vyvinuta snaha o scelování pozemků, podpořena 

zákonem č. 92/1883 říšského zákoníku. I tato snaha však vedla k nárůstu nároků na změny 

v obsahu stabilního katastru. Druhá důležitá změna, která ovlivnila obsah stabilního 

katastru, byl dynamický rozvoj silniční a železniční sítě v souvislosti s rozvojem průmyslu. 

Ani reambulance stabilního katastru nebyla schopna zaznamenat všechny změny. 

K nápravě těchto chyb byl vydán roku 1883 zákon č. 83/1883 říšského zákoníku 

o Evidenci katastru daně pozemkové, stanovil, že katastrální operát se musí udržovat 

v souladu se skutečným stavem. Dále byla stanovena povinnost vyznačovat pozemkové a 

stavební parcely ve veřejných knihách ve shodě s operátem stabilního katastru. Provedené 

změny si museli navzájem sdělovat stabilní katastr i pozemková kniha, ohlašovací 

povinnost měly i soudy a úřady státní správy. Tyto důvody podpořili vytvoření speciálního 

nástroje, který bude umožňovat komunikaci mezi justičními a katastrálními orgány a dále 

bode srozumitelný i pro poučenou laickou veřejnost. Také bylo potřeba upravit některé 

zeměměřické a katastrální zvyklosti tak, aby byly srozumitelné širšímu okruhu uživatelů. 
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  A odtud pochází princip geometrického plánu, který vznikl z potřeby 

jednoznačného, polohového a rozměrového určení změny údaje ve stabilním katastru. 

Právní a technické předpisy upravují pozdější zákony č. 177/1927 Sb. o pozemkovém 

katastru, zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a současný zákon č. 344/1992 Sb. 

Vznikaly a zanikaly i speciální předpisy týkající se přesnosti, obsahu a parametru 

jednotlivých geometrických plánů. 

 Pojem geometrický plán se ustálil se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. 

S vývojem GP se měnila i jejich podoba. Původně byly vyhotovovány černou tuší, ručně 

jako originály na voskovaných tkaninách, pauzovacích papírech. Původní stav a 

konstrukční čáry se zakreslovaly tence, černě (cca 0,05 mm), nový stav červeně, 

konstrukční a oměrné míry modře a měřické přímky černě tečkovaně. Oddělované parcely 

se zvýrazňovaly podbarvením nebo barevným lemováním. Později bylo přihlédnuto 

k ekonomické stránce, předloha na pauzovacím papíře byla dále reprodukována na bílý 

papír. Barvy se omezily jen na černou a červenou. Vícebarevná reprodukce byla použita 

pouze u GP větších rozměrů. Většina GP však byla reprodukována jednobarevně, 

s dodatečným dokreslením nového, červeného stavu. Dnes jsou GP vykreslovány pouze 

jednobarevně, stanovila tak směrnice ČÚGK 400/1975. Další parametry GP jsou řešeny 

zákonem č. 200/1994 Sb. a vyhláškou č. 190/1996 Sb [1]. 
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3. GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je technickým podkladem a nedílnou součástí všech listin, podle 

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

katastrální mapy [4]. 

3.1.  Druhy geometrického plánu 

Druhy geometrických plánů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. [5]. 

„Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

• změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li 

o případ, kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely 

zobrazené v katastrální mapě, 

• rozdělení pozemku, 

• změnu hranice pozemku, 

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

případu budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže 

parcele nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, s výjimkou 

drobných staveb, 

• určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

• doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

• opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

• upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

• průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.“ 

V katastrální mapě nelze bez GP nebo upřesněného přídělového plánu zobrazit předmět 

obsahu katastru, k němuž se zapisují práva, s výjimkou doplnění pozemků evidovaných 

zjednodušeným způsobem do souboru geodetických informací na základě využití 

dřívějších pozemkových evidencí. 



 Anna Morbitzerová: Geometrický plán pro průběh vytyčené hranice  

2010  11 

 Pokud předmět zobrazen na GP zasahuje do více katastrálních území, vyhotovuje se 

pro každé katastrální území samostatný GP, pokud není dohodnuto jinak [5]. 

3.2. Podklady pro vyhotovení GP 

• soubor geodetických a popisných informací, 

• mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

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

pokud nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru 

popisných informací katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná 

katastrální mapa, 

• další podklady:  

- záznam podrobného měření změn, 

- údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a 

bodech podrobného polohového pole, 

- údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo kopie grafického podkladu 

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ. 

Katastrální úřad poskytne odborně způsobilé osobě bezúplatně a v nezbytném rozsahu 

podklady ve výměnném formátu, formě rastrových dat nebo ve formě reprografických 

kopií. Přidělí číslo ZPMZ a podle potřeby parcelní čísla nových parcel, a čísla bodů PPBP, 

pokud budou zřizovány nové body [5]. 

3.3. Soubory informací 

3.3.1. Soubor geodetických informací 

SGI je tvořen katastrální mapou. Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého 

měřítka, obsahuje [5]: 

• body polohového bodového pole - obsahuje body polohového i výškového 

bodového pole trvale stabilizované i signalizované, včetně přidružených a 

zhušťovacích bodů, 
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• polohopis - obsahuje hranice katastrálních území, hranice územně správních 

jednotek, hranice ochranných pásem a chráněných území. Geometrické a polohové 

určení nemovitosti a dalších prvků polohopisu, 

• popis - uvnitř mapového rámu obsahuje čísla PPBP, parcelní čísla, mapové značky, 

místní a pomístní názvosloví. Mimorámové údaje obsahují název, označení 

mapového listu, měřítko, souřadnicové systémy, označení sousedních mapových 

listů, údaje o vzniku katastrální mapy, okrajové náčrtky.  

Formy katastrální mapy: 

• Digitální katastrální mapa (DKM) - v souřadnicovém systému S-JTSK, vyhotovená 

při obnově katastrálního operátu novým mapováním, na podkladě výsledků 

pozemkových úprav, přepracováním souboru geodetických informací. 

• Analogová katastrální mapa - katastrální mapa na plastové fólii s přesností a 

v zobrazovací soustavě danými v době jejího vzniku. 

• Katastrální mapa digitalizovaná (KMD) - katastrální mapa vyhotovená 

přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberg a Svatý 

Štěpán do digitální formy v souřadnicovém systému S-JTSK nebo digitální forma 

katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů v souřadnicovém systému 

Gusterberg a Svatý Štěpán (KM-D) [4]. 

3.3.2. Soubor popisných informací 

 SPI je veden v počítači na příslušných katastrálních úřadech a pracovištích. Z SPI 

lze vytvořit výstupy jako: rejstřík vlastníků a jiných oprávněných osob, výpis z katastru 

nemovitostí, seznam parcel katastru nemovitostí, informace o parcelách, seznam obcí, 

informace o jednotkách, seznam části obcí, seznam katastrálních území, seznam parcel 

s kódy BPEJ, seznam budov s čísly popisnými i evidenčními, atd. [2]. 
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3.4. Geometrický základ podrobného m ěření 

Podrobné měření musí být připojeno na geometrický základ: 

• body polohového bodového pole, případně pomocné měřické body. V případě 

použití GNSS ,body referenční sítě permanentních stanic (CZEPOS), 

• identické body v S-JTSK, výjimečně v místním souřadnicovém systému pokud se 

nejedná o stanovené prostory nebo je-li to vhodnější k napojení změny na stávající 

stav katastrální mapy. 

Pokud je potřeba navázat změnu na obsah katastrální mapy, která není v S-JTSK pak se 

měření připojí na dostatečný počet identických bodů. Identické body jsou v terénu 

jednoznačně identifikovatelné a zobrazené v katastrální mapě. Při připojení na identické 

body, musíme dodržet podmínku, že zaměřované podrobné body musí být uvnitř kružnice 

se středem v polovině spojnice nejvzdálenějších identických bodů a poloměr této kružnice 

je ¾ této délky [5]. 

3.4.1. Identické body 

Za identické body lze považovat: 

• trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích katastrálních území 

nebo na hranicích pozemků, nejlépe jsou-li na styku tří nebo více takových hranic, 

• lomové body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých předmětech 

obsahu katastrální mapy, lze-li předpokládat, že se jejich původní poloha 

nezměnila, 

• styk hranic tří nebo více pozemků, trvalým způsobem neoznačený, poloha je 

zřetelná a určitá. 

Výjimečně se volí identické body jako: 

• průsečík spojnice dvou identických bodů s hranicí pozemků, poloha zřetelná a 

určitá, 

• identická linie hranice pozemku, poloha zřetelná a určitá [5]. 
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3.4.2. Ověření geometrického základu 

 Před měřením se body polohového bodového pole ověří, zda se nezměnila jejich 

poloha. Ověření se provádí z daných geodetických údajů, nebo z výsledků měření. 

Identické body se ověřují zaměřením jejich vzájemné polohy nebo zaměřením vzdálenosti 

bodu od nejméně dvou dalších identických bodů, nebo zaměřením vzdálenosti od bodů 

polohového pole. Tyto výsledky se porovnají s výsledky původních určení nebo 

v katastrální mapě. Chceme-li použít výsledky z předcházejících měření, musí být ověřen 

jejich soulad se skutečným stavem měřením v terénu [5].  

 

3.5. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán vyjadřuje stav parcel před změnou a po změně a má tyto náležitosti [5]: 

• popisové pole, 

• grafické znázornění, 

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

• seznam souřadnic, 

• výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu, 

3.5.1. Náležitosti geometrického plánu 

Náležitosti GP jsou popsány ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. příloha č. 17 [5]. 

Popisové pole  

Je umístěno ve spodní části základního formátu GP, u větších formátů pak v pravém 

dolním rohu GP, je zde uveden:  

• účel geometrického plánu, 

• způsob označení nových hranic, je-li jednotný, pokud ne je uveden v seznamu 

souřadnic jednotlivých bodů, 

• údaje o místě, název okresu a obce, označení listů katastrální mapy (v případě 

digitální nebo digitalizované mapy v S-JTSK se uvádí DKM nebo KMD) a 

katastrálního území, 

• číslo GP (číslo ZPMZ, číslo evidence zakázek vyhotovitele, úplný letopočet), 
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• údaje o vyhotoviteli (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně obchodní 

jméno a adresa sídla podnikatele), 

• údaje o ověření a potvrzení GP. 

 

Tabulka 1 - Ukázka popisového pole geometrického plánu [5] 

GEOMETRICKÝ PLÁN 

pro rozdělení pozemků pro výstavbu 

Náležitostmi a přesností odpovídá právním 

předpisům. 

Katastrální úřad, katastrální pracoviště 

souhlasí s očíslováním parcel. 

Vyhotovil: Gekar, a. s.  

                   Dlouhá 48/1  

                  747 70 Opava 

Číslo plánu: 172-265/2007 

Okres:  Opava 

Obec:  Opava 

Katastrální území:  Komárov u Opavy 

Mapový list:  VS-XI-9-16 Geometrický plán ověřil úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr: 

Ing. Petr Klapovský 

Souhlas katastrálního úřadu, 

katastrálního pracoviště potvrdil: 

Ing. Ivana Kyselá 

Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst. 2 vyhlášky č. 

26/2007 Sb. 

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit 

se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly 

označeny předepsaným způsobem: 

 

Dne: 12. října 2007 Číslo: 

147/2007 

Dne: 20. října 2007 Číslo: 505/2007 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň 

geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a 

úplnost náležitostí podle právních předpisů. 

Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou 

uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště. 

 

Grafické znázornění 

 Grafické znázornění GP se vyhotovuje jednobarevně (černě), rozlišení se provádí 

pomocí různých typů čar. Vychází z katastrální mapy. Měřítko se volí tak, aby popis 

i kresba byly čitelné. Grafické znázornění se provádí tak, aby byla zřejmá návaznost 

změny na její okolí. Mapové značky se volí podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. příloha č. 10. 

Díly parcel se označí písmeny malé abecedy. Pokud jsou kontrolní body vzdálené od 

změny, mohou se znázornit schematickým způsobem. Nové hranice parcel se vyznačí 

zvýrazněnou čarou, nová parcelní čísla jsou zvýrazněna v oválu, čísla parcel zjednodušené 

evidence jsou zvýrazněna v závorce. Dále se znázorní délky mezi lomovými body hranic 

nově určovaných nemovitostí, nelze-li tuto délku změřit, uvede se vypočtená délka ze 

souřadnic v kulaté závorce. Čísla bodů uvedených v seznamu souřadnic. Ve většině 

případů se grafické znázornění orientuje k severu, pokud je orientace jiná vyznačí se šipka 

orientovaná k severu označená písmenem S. 
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Obrázek 1 - Ukázka grafického znázornění geometrického plánu [5] 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 Údaje v tomto výkazu jsou dány tiskopisem Úřadu a vychází z platných údajů 

katastru nemovitostí. V dosavadním stavu se uvedou údaje o druhu pozemku, způsobu 

využití pozemku, typ stavby, způsobu využití stavby. V novém stavu se uvedou tyto údaje 

ve zkratkách, podle skutečnosti v terénu. Všem nově odděleným parcelám se v porovnání 

se stavem evidence právních vztahů přidělují údaje o parcelních číslech, číslech listu 

vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel dle evidence právních vztahů. 
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Obrázek 2 - Ukázka výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí [5] 

 

Seznam souřadnic 

 V seznamu souřadnic jsou uvedeny body nové hranice a kontrolní body, jejich 

čísla, souřadnice (Y, X) a kód kvality. U nových bodů se mohou uvádět vlastní čísla, 

u známých bodů se uvádí čísla úplná nebo čísla zkrácená, ty obsahují na prvním místě číslo 

daného ZPMZ oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu. Pokud nejsou souřadnice bodů 

určené v S-JTSK, uvedou se v místním systému. Druh systému je pak uveden v nadpisu. 

Seznam souřadnic se umístí poblíž grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část GP. 
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Obrázek 3 - Ukázka seznamu souřadnic geometrického plánu [5] 

 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 Předmětem výkazu údajů o BPEJ k parcelám nového stavu jsou parcelní čísla 

zemědělských pozemků v novém stavu katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence, 

kódy BPEJ a výměry dílů parcel příslušejících k daným kódům. Parcely nového stavu 

mohou mít více kódů BPEJ. 

 Tento výkaz se vyhotovuje všude tam, kde katastr nemovitostí údaje o BPEJ 

eviduje, pokud nejsou údaje o BPEJ v katastru nemovitostí evidovány, ale jsou-li podklady 

uložené na katastrálním úřadě, lze tyto údaje parcelám přiřadit. 
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Obrázek 4 - Ukázka výkazu údajů o BPEJ k parcelám nového stavu [5] 

 

 V GP se dále poznamená případný návrh na změnu geometrického a polohového 

určení pozemku nebo návrh na změnu výměr. 

 GP je vyhotovován tak aby byl zřetelný, dobře čitelný, stálý a schopný reprodukce. 

Buď na tiskopisech Úřadu, nebo jako tiskový výstup z počítače, který je obsahově shodný. 

Základní formát A4 zpracovaný jen po jedné straně podložky. GP větších rozměrů se 

skládá do základního formátu tak aby složení nebránilo prohlížení jednotlivých částí GP. 

Pokud se GP skládá z více listů nebo archů pak se pevně spojí a spoj se překryje přelepkou 

s otiskem razítka ověřovatele [5]. 

3.6. Výpočetní práce 

Poloha nových podrobných bodů se určí z bodů geometrického základu nebo z bodů 

v předchozích ZPMZ [5]: 

• ve stanovených prostorech v S-JTSK souřadnicích, 

• v ostatních prostorech v S-JTSK souřadnicích, nebo pravoúhlými souřadnicemi 

v místním systému. 

Souřadnice nových podrobných bodů se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa. 
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Kód výměr nových a změněných parcel a dílů se určí: 

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

bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích, kód kvality nerozhoduje. 

Určovaná výměra se označí kódem 2, 

• jiným číselným způsobem, tzn. výpočtem z přímo měřených měr nebo ze souřadnic 

v místním systému. Určovaná výměra se označí kódem 1, 

• ze souřadnic lomových bodů, pokud nejméně jeden lomový bod má souřadnice 

s kódem kvality 5 -8 a není vloženým bodem na přímé hranici. Určovaná výměra se 

označí kódem 0, 

• graficky (planimetricky, výpočtem ze souřadnic lomových bodů určených z mapy, 

výpočtem z měr určených z mapy). Určovaná výměra se označí kódem 0. 

Nejpřesnější způsob určení je výměra s kódem 2, nejméně přesný pak způsob určení 

výměry s kódem 0. Nový díl v GP označíme písmenem malé abecedy a výměru uvedeme 

v m2 a zaokrouhlíme na dvě desetinná místa. Pokud by výměra nového dílu byla menší než 

0,50 m2, díl nelze označit parcelním číslem. Výměry se neurčují u parcel, které jsou 

zatížené věcným břemenem. 

3.7. Záznam podrobného m ěření změn 

ZPMZ je podkladem pro [5]: 

• tvorbu GP, 

• zápis změn v SGI a SPI, pokud jsou spojeny s měřením v terénu a nemění se 

hranice pozemků, obvod budov nebo vodního díla, 

• opravu chyb v katastru nemovitostí katastrálním úřadem. 

Je-li potřeba, může se ZPMZ vyhotovený pro více vzájemně souvisejících změn použít 

jako podklad pro vyhotovení pro více GP.  
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3.7.1. Náležitosti ZPMZ 

Každý ZPMZ má dané náležitosti, tyto náležitosti jsou stanoveny ve vyhlášce 

č. 26/2007 Sb. v příloze č 16 [5]. Obsahuje: 

• popisové pole, 

• náčrt, 

• zápisník, 

• protokol o výpočtech, 

• záznam výsledků výpočtů výměr parcel, 

• návrh zobrazení změny, 

• údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem nových nebo změněných 

hranic, které se zpravidla umisťují pod popisové pole. 

ZPMZ při vytyčování hranic pozemku, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části 

pozemku a při vymezení chráněného území či jeho ochranného pásma neobsahuje záznam 

výsledků výpočtu výměr parcel a údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem 

nových nebo změněných hranic. 

 Ověřovatel vyznačí ověření ZPMZ na první straně a poslední straně jeho části 

v pravém dolním rohu, spolu s podpisem, datem ověření, číslem z evidence ověřovaných 

výsledků, otiskem razítka se státním znakem. Skládá-li se z více listů nebo archů spojí se 

obdobně jako GP. 
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Popisové pole 

Náležitosti popisového pole jsou dány tiskopisem Úřadu. Číslování ZPMZ je prováděno 

v jedné číselné řadě, od 0001 až do 9999 v rámci katastrálního území [5]. 

 

 
Obrázek 5 - Ukázka popisového pole ZPMZ [5] 

 

 Náčrt  

 Obsahem náčrtu je zobrazení bodů geometrického základu, dosavadního a nového 

stavu polohopisu, označení lomových bodů hranice, rámu s označením listů katastrální 

mapy (pokud dělí náčrt, jen u analogových map), měřické sítě, identických bodů pomocí 

značky, čísla bodů, čísla parcel, označení dílů, značky budov, mapové značky druhu 

pozemku, oplocení a ohrazení, oměrné a jiné kontrolní míry atd. Mohou obsahovat 

i zobrazení dosavadního a nového stavu parcel ve zjednodušené evidenci.    

 Měřítko ZPMZ se volí tak aby byl náčrt čitelný a přehledný. Pokud nelze některé 

části zobrazit čitelně, je možné vyhotovit na okraji náčrtu detail. Souvislost mezi náčrtem a 

detailem se vyznačí pomocí písmen velké abecedy. V náčrtu ZPMZ mohou být zvýrazněny 

některé skutečnosti (červená barva, šrafování), pokud není zhoršená čitelnost a přehlednost 

náčrtu. Základním formát náčrtu ZPMZ je A4. Je-li formát větší, skládá se náčrt do 

základního formátu A4 [5].  
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Zápisník 
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Obrázek 6 - Ukázka náčrtu ZPMZ [5] 
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Protokol o výpočtech 

Obsahem protokolu o výpočtech je [5]: 

• souřadnice bodů geometrického základu a bodů polohopisu katastrální mapy, které 

byly použity pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr, 

• údaje o použitých metodách při výpočtu souřadnic, porovnání výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 

• vytyčovací prvky, případně seznam souřadnic bodů, vypočtené pomocí 

transformace z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

• výpočet výměr, 

• seznam souřadnic nově určovaných bodů, 

- úplné číslo bodu, 

- souřadnice obrazu (Y, X), 

- souřadnice polohy (Y, X), 

• kód kvality souřadnic geometrického a polohového určení, 

• možné poznámky, 

• výpočty provedené při napojení a přiřazení změny, 

• datum, jméno, příjmení, podpis vyhotovitele výpočtů. 

 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel je tvořen: 

• číslem GP nebo ZPMZ, označení listu katastrální mapy, 

• sestavením výměr parcel, dílů, výpočetních skupin, jejich vyrovnání a kódem 

způsobu výpočtu, 

• výpočtem dílů parcel zjednodušené evidence (pokud je potřeba) s typem dřívější 

pozemkové evidence, 

• rozdílem při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin, jeho velikostí a příčinou, 

pokud k tomuto rozdílu dojde, 

• datum, jméno, příjmení, podpis vyhotovitele výpočtu výměr. 
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Návrh zobrazení změny  

 Návrh zobrazení změny má elektronickou podobu, data se předávají ve výměnném 

formátu. U bodů se uvádí souřadnice polohy a obrazu, ty se od sebe mohou lišit, pokud se 

změny přizpůsobí katastrální mapě v S-JTSK. Rozdíl však musí být menší než mezní 

souřadnicová chyba. Souřadnice polohy jsou určené geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami. Souřadnice obrazu slouží k zobrazení bodu v katastrální 

mapě. Pokud je návrh zobrazení změny v prostorech analogové mapy, vyhotoví se změna 

také v analogové podobě na nesrážlivé průsvitce. Takto zhotovený návrh zobrazení změny 

obsahuje hlavičku s údaji o čísle GP, katastrálním území, mapovém listu, měřítku, dále 

podle druhu změny identické body nebo souřadnicová síť, lomové body navrhovaných 

hranic. 

Přizpůsobení mapy změně je možné, když: 

• změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel, 

• pokud nová hranice při dělení pozemku vychází z bodu na dosavadní hranici 

pozemku s kódem kvality 3, 

• bod napojení je vloženým bodem mezi kontrolními body do dosavadní hranice 

s kódem kvality 3, 

• pokud lze zpřesnit dosavadní polohové a geometrické určení. 

Přizpůsobení změny mapě je možné, když: 

• nejde o katastrální mapu v S-JTSK, 

• jde o katastrální mapu v S-JTSK avšak bod napojení má kód kvality horší než 3 

nebo nemají určené souřadnice a nelze polohové a geometrické určení zpřesnit, 

• jde o katastrální mapu v S-JTSK, přizpůsobením mapy změně by však došlo 

k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu a náprava by 

vyžadovala rozsáhlé měření s velkým počtem vlastníků. 
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3.8. Ověření a potvrzení geometrického plánu 

 GP musí být ověřen, ověření může provést pouze úředně oprávněný zeměměřický 

inženýr. Otiskem kulatého razítka a svým podpisem odpovídá za to, že příslušný GP byl 

vyhotoven dle příslušných platných právních předpisů (vyhláška č. 26/2007 Sb.). Toto 

ověření je umístěno v popisovém poli GP na všech tiskopisech. K ověření se připojuje 

podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků. 

 Pro potvrzení GP písemně požádá ověřovatel GP katastrální úřad, ten ověří, zda 

jsou přiloženy nejméně tři tiskopisy GP a ZPMZ. Dále katastrální úřad zkontroluje, zda je 

GP vyhotoven pro některý z jeho účelů a další údaje. Zda jsou nové nebo změněné parcely 

označeny správnými parcelními čísly, je měření připojeno na body geometrického základu, 

má ověřovatel oprávnění, má GP předepsané náležitosti, vychází z údajů katastru, 

nepřekračuje stanovené mezní odchylky. Pokud katastrální úřad nezjistí žádnou vadu, 

provede potvrzení do příslušné části popisového pole s číslem řízení, datem, jménem a 

podpisem zaměstnance a s otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem. Potvrdí 

všechny předložené tiskopisy, jeden si ponechá katastrální úřad, ostatní se vrátí 

ověřovateli. V případě zjištění vady, vrátí katastrální úřad GP spolu s ZPMZ ověřovateli 

s písemným odůvodněním [5]. 

3.9. Charakteristika a kritéria p řesnosti  

3.9.1. Charakteristika a kritéria p řesnosti podrobných bod ů 

Kritéria pro přesnost podrobného měření jsou uvedená ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. příloha 

č. 13 [5]. 

 PPBP se zaměřují v terénu pomocí úhlů a délek nebo určením souřadnic technologií 

GNSS. Tuto přesnost charakterizuje střední souřadnicová chyba mxy, platí pro ni vztah 

 
 ��� = ���	
 ��	

� ,  kde (1) 

mx – střední chyba určení souřadnice x, 

my – střední chyba určení souřadnice y. 
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Mezní souřadnicová chyba  

 uxy = 2mxy  (2) 

Pro měření podrobných bodů je dána mxy = 0.14 m. Střední chyba délky md je 

charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů a platí pro ni vztah 

 
     � = ���� �
��


��� , kde    (3) 

d je větší z dvojice délek v metrech, 

k = √2 mxy  podle kódu kvality bodu s nižší přesnosti. 
 

Tabulka 2 - Střední souřadnicová chyba podle kódu kvality [5] 

Kód 
kvality 

Základní střední 
souřadnicová chyba 

mxy 

3 0,14 m 

4 0,26 m 

5 0,50 m 

 

Mezní rozdíl délky se vypočte vztahem 

 ud = 2 md.      (4) 

Mezní polohová chyba je pak dána vztahem 

 up = √2 uxy.      (5) 

 Přesnost určení souřadnic nového bodu nebo ověření přesnosti stávajícího 

podrobného bobu se posuzuje pomocí oměrných měr, kontrolního měření délek mezi 

vybranými body, tyto délky se porovnají s délkami vypočtenými ze souřadnic nebo 

nezávislým kontrolním měřením. Při posouzení přesnosti pomocí oměrných měr nebo 

kontrolního měření, se přesnost považuje za vyhovující, když vypočtený rozdíl je menší 

než mezní rozdíl ud. Pokud soubor obsahuje více, než 20 rozdílů délek musí být nejméně 

60 % těchto rozdílů menších než základní střední chyba délky md. Je-li posuzována pomocí 
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nezávislého kontrolního měření, považuje se přesnost za vyhovující, když výběrová střední 

souřadnicová chyba vypočtená buď metodou nejmenších čtverců, nebo z dvojice měření je 

menší než mezní souřadnicová chyba uxy. Pokud soubor obsahuje více, než 20 nových 

podrobných bodů musí být nejméně 40 % výběrových středních chyb menších než 

základní střední souřadnicová chyba mxy  [5]. 

3.9.2. Charakteristiky a kritéria ur čování vým ěr parcel 

Zásady a kritéria určování výměr parcel a jejich dílů jsou uvedeny ve vyhlášce 

č. 26/2007 Sb. příloha č. 14 [5]. 

Mezní odchylka mezi výměrou parcely grafického počítačového souboru a 

výměrou SPI, je uvedena v tab. č.3. 

 

Tabulka 3 - Mezní odchylky [5] 

Kód kvality u nejméně přesně 

určeného lomového bodu na hranici 

parcely (dílu parcely) 

Mezní 

odchylka v m2 

3 2 

4 0,4 √P  +   4 

5 1,2 √P  + 12 

6 0,3 √P  +   3 

7 0,8 √P  +   8 

8 2,0 √P  + 20 
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4. VLASTNÍ VYHOTOVENÍ 

Důvodem vyhotovení geometrického plánu, bylo vyřešení sporů o průběh hranice 

parcely č. 65/13 v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava. Žadatelka paní 

Zaplétalová se rozhodla tento spor vyřešit, zadáním vyhotovení nového GP. 

Postup při tvorbě geometrického plánu: nejdříve se provedou přípravné práce, zaměření 

situace v terénu, vyhodnocení naměřených údajů, zpracování ZPMZ a GP. 

 
Obrázek 7 - Letecký snímek dané lokality 

4.1. Přípravné práce 

Pro vyhotovení GP je nutné získat podklady z příslušného katastrálního pracoviště. 

V tomto případě z katastrálního pracoviště Ostrava. Dále se provede rekognoskace terénu a 

určení vhodné měřické metody. 

4.1.1. Podklady z katastrálního pracovišt ě 

V katastrálním území Michálkovice je digitální katastrální mapa. Podklady pro 

vyhotovení nám poskytlo katastrální pracoviště Ostrava v digitální formě, ve výměnném 

formátu vfk. Formát vfk obsahuje jak data SGI, tak SPI. Dále byl poskytnut seznam 

dotčených parcel, parcely č. 65/4, 621/1, 65/13, 65/2, 646/5. Číslo katastrálního území 

Michálkovice, č. 714747. Přidělené číslo záznamu podrobného měření změn je 1595. 

V tomto katastrálním území je povinnost měřit a zpracovávat výsledky v souřadném 

systému S-JTSK.  
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4.1.2. Rekognoskace terénu 

Na základě rekognoskace terénu určíme postup a metodu měření, body stanovisek, 

ze kterých je dobrá viditelnost na zaměřovanou situaci. Zjistíme, zda není porušena 

stabilizace bodů bodového pole a zda jsou tyto body přístupné. Dále určíme vhodné 

identické body. 

 
Obrázek 8 - Stabilizace bodů 

4.2. Zaměření situace v terénu 

Pro splnění zadání žadatelky, bylo potřeba vytyčit část hranice (viz obrázek 9). 

Zbývající části hranice parcely nebylo nutné vytyčit, vlastníkem parcel č. 65/13, 65/4, 66/2 

je tatáž osoba, žadatelka. Měření bylo nutné připojit do souřadnicové sítě S-JTSK. 

Připojení bylo provedeno zaměřením čtyř identických bodů. Pro připojení nebylo možné 

použít bod PPBP č. 704, tento bod nebyl nalezen, předpokládáme, že je zničen Polohu 

identických bodů jsme ověřili pomocí kontrolních oměrných měr. 

 
Obrázek 9 - zaměřovaná hranice 
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 V terénu pak bylo vhodně zvoleno stanovisko č. 1595-4001. Tento pomocný 

měřický bod byl stabilizován pomocí měřického hřebu a byly z něj zaměřeny čtyři 

identické body č. 1045-129, 1045-104, 1045-89, 1046-218, rohy budov. Z těchto 

identických bodů byla určena poloha tohoto stanoviska, přesnost určení odpovídá kódu 

kvality 3. Dále jsme na tomto stanovisku zaměřili kontrolní body č. 1045-62, 1051-14, 

rohy budov. Rajónem bylo zaměřeno stanovisko č. 1595-4002, stabilizace bylo provedena 

dočasně dřevěným kolíkem. Přesnost určení polohy odpovídá kódu kvality 3. Z tohoto 

stanoviska jsme zaměřili zpět na stanovisko č. 1595-4001 a také kontrolní body  

č. 1046-227, 1051-61(viz příloha č. 1). 

Vytyčení bodů hranice proběhlo z obou stanovisek. Nejdříve na stanovisku 

 č. 1595-4001. Po zaměření orientace na nejvzdálenější identický bod č. 1045-129 jsme 

polární metodou vytyčili body č. 1046-217, 1046-220, 1046-223. Poté byla ze stanoviska 

č. 1595-4002 zaměřena orientace na stanovisko č. 1595-4001, polární metodou vytyčeny 

body č. 1046-244, 1046-248. Přesnost určení polohy vytyčovaných bodů, odpovídá kódu 

kvality 3. Naměřené hodnoty byly ukládány na paměťovou kartu Trimble 5503 DR.  

Délky mezi vytyčenými body, byly změřeny pomocí kontrolních oměrných měr. 

Tyto délky se porovnaly s délkami vypočtenými ze souřadnic. Jejich rozdíl nepřekročil 

stanovenou mezní odchylku. 

 
Obrázek 10 - Zobrazení dané situace v terénu 
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4.2.1. Použité p řístroje a pom ůcky 

Zaměření situace bylo provedeno pomocí: 

• totální stanice Trimble 5503 DR, stativ, 

• trasírka s odrazným hranolem, 

• pásmo. 

Trimble 5503 DR 

Parametry Trimble 5503 DR, více informací uvedeno v [3]: 

Citlivost libel: 

• krabicová libela  4´/2 mm 

• elektronická libela 2´´ 

Měření úhlů 

• přesnost odečítání 3´´ (0,1 mgon) 

• nejmenší zobrazovaná jednotka 1´´ 

Měření délek 

• čas měření jedné délky 2 s 

• dosah bezhranolového měření 200 – 300 m 

• dosah na 1 hranol (dobré podmínky) 2500 m 

• délková přesnost 2 mm + 2ppm 

Ukládání dat paměťová karta 64 MB 

Výdrž baterie 3,5 hod 

 
Obrázek 11 - Trimble 5503 DR 
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4.3. Vyhodnocení nam ěřených údaj ů 

Hodnoty získané měřením v terénu byly exportovány do počítače. Výpočty a náčrty 

byly zpracovány v programovém systému Geus 15.5. Protokol o vytyčení průběhu hranice 

byl vytvořen pomocí textového procesoru Microsoft Word. 

4.3.1. Výpočetní práce 

Souřadnice byly vypočteny v metrech a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Všechny vytyčované i nově určené body mají kód kvality 3. Výpočty jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 

 Nejdříve byly vypočteny souřadnice stanoviska č. 1595-4001, pomocí polární 

metody z identických bodů č. 1045-129, 1045-104, 1045-89, 1046-218, což byly rohy 

budov. Z tohoto stanoviska byly kontrolně vypočteny body č. 1045-62, 1051-14, také rohy 

budov. Dále byly polární metodou vypočteny souřadnice bodu č. 1595-4002. Poloha 

stanovisko č. 1595-4002 byla rovněž ověřena výpočtem kontrolních bodů č. 1046-227, 

1051-61. Všechny tyto výpočty nepřekročily stanovenou mezní odchylku dle [5]. 

Dále byly určeny souřadnice vytyčovaných bodů č. 1046-217, 1046-220, 

 1046-223, 1046-244, 1046,248. Pomocí polárních vytyčovacích prvků. 

Nakonec byly vypočteny rozdíly mezi délkami měřenými a vypočtenými ze 

souřadnic, pomocí kontrolních oměrných. Rozdíly mezi délkami nepřekročily stanovené 

mezní rozdíly dle [5].  
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4.4. Vytvo ření ZPMZ 

Náležitosti ZPMZ jsou uvedeny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.[5].  ZPMZ obsahuje: 

• popisové pole, 

• náčrt, 

• zápisník, 

• protokol o výpočtech, 

• záznam výsledků výpočtů výměr parcel, 

• návrh zobrazení změny, 

• údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem nových nebo změněných 

hranic, které se zpravidla umisťují pod popisové pole. 

Popisové pole 

• číslo ZPMZ – č. 1595, 

• zpracovatel, datum měřeni, použity přistroj, 

• číslo geometrického planu (zakázky) - č. 1595-20/2009, 

• katastrální pracoviště, obec, katastrální území, číslo katastrálního území, 

• změnou dotčené parcely, 

• způsob označeni bodů hranice v terénu, 

• souřadnicový systém, list katastrální mapy, 

• razítko a podpis ověřovatele (viz příloha č 1). 

Náčrt  

Podkladem pro náčrt ZPMZ byla DKM. Obsahuje mapové značky, identické a 

kontrolní body, pomocné měřické body, lomové body parcel s jejich čísly a mapovými 

značkami, měřická síť zvýrazněná červenou barvou, parcelní čísla s mapovými značkami, 

značky budov, zvýrazněné hranice budov, kontrolní oměrné míry. Náčrt byl vyhotoven tak, 

aby byl popis i kresba čitelná. Formát je A3, složen na základní formát A4, orientován 

k severu (viz příloha č. 1). 

Zápisník 

Zápisník tvoří naměřená data. Tyto data jsou převedená do počítače a upravená pro 

lepší čitelnost. V zápisníku jsou uvedena čísla stanovisek, čísla zaměřených bodů, 

orientace, naměřené úhly a délky. Razítko a podpis ověřovatele (viz příloha č. 1). 
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Protokol o výpočtech 

V tomto protokolu je uveden postup výpočtů všech bodů a použité metody. Vstupní 

seznam souřadnic obsahuje souřadnice všech bodů, které byly použity pro výpočet. Dále je 

zde uvedeno porovnání výsledků s mezními hodnotami. Je zde uveden seznam souřadnic 

nově určených bodů. Razítko a podpis jak vyhotovitele, tak i ověřovatele (viz příloha č. 1). 

Záznam výsledků výpočtů výměr parcel 

 Při tomto GP byla zaměřována pouze část hranice parcely, proto nebylo nutné 

provést výpočet výměr. 

4.5. Vytvo ření GP 

V době zadání bakalářské práce byl tento geometrický plán považován, za 

geometrický plán pro vlastníky upřesněné hranice pozemku. Po získání podkladů 

z katastrálního pracoviště byla zjištěna skutečnost, že hranice pozemku je dána lomovými 

body s kódem kvality 3. V tomto případě nelze hranici pozemku dále zpřesnit. Proto se 

nevyhotovuje geometrický plán jako takový, ale pouze ZPMZ, vytyčovací náčrt a protokol 

o vytyčení hranice pozemku. 

Vytyčovací náčrt spolu s protokolem o vytyčení hranice pozemku nahrazují v tomto 

případě vlastní geometrický plán (viz příloha č. 2, 3). 

4.5.1. Vyty čovací ná črt 

Obsah vytyčovacího náčrtu je popsán ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.[5].   

 Podkladem je DKM. Jsou zde znázorněny body geometrického základu, vytyčovací 

prvky, vytyčené lomové body, kontrolní oměrné míry. Seznam souřadnic je umístěn vlevo 

dole a obsahuje souřadnice vytyčených lomových bodů s popisem způsobu stabilizace. 

V pravém dolním rohu je umístěno popisové pole. Jeho obsahem je číslo zakázky, okres, 

obec, katastrální území, mapový list, vyhotovitel, datum, razítko a podpis ověřovatele. 

4.5.2. Protokol o vyty čení hranice pozemku 

V protokolu jsou uvedeny údaje žadateli, údaje o vyhotoviteli, číslo zakázky, 

katastrální území, okres, obec, způsob vytyčení, podklad, způsob označení lomových bodů 
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v terénu, údaje o vlastnících dotčených parcel, údaje o seznámení vlastníků s průběhem 

vytyčené hranice pozemku a jejich případné připomínky, datum, podpis vytyčovatele, 

razítko a podpis ověřovatele (viz příloha č. 1).  

Údaje o seznámení vlastníků 

Seznámení vlastníků s označením a průběhem nových nebo změněných hranic se 

provádí přímo v terénu. Zpracovatel GP pošle vlastníkům dotčených parcel dopis 

s uvedením doby a místa srazu. Pokud se vlastníci nedostaví, zapíše se neúčast do 

protokolu o vytyčení hranice. Vlastníky, kteří se v dané době dostaví na místo srazu, 

seznámí zpracovatel GP s průběhem vytyčené hranice. Případné připomínky se zapíší do 

protokolu o vytyčení hranice a nemají vliv na ověření a potvrzení GP.  

Údaje o seznámení vlastníků jsou uvedeny v příloze č. 3, dopisy určené vlastníkům 

dotčených pozemků s mapkou v příloze č. 4. 

 

4.6. Ověření GP 

 Vyhotovený geometrický plán je předložen k ověření. Ověřovatel zkontroluje, zda 

je geometrický plán vyhotoven pro účel, který je uveden ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. [5], 

jeho jsou obsah a náležitosti správné. Ověří jej v případě, že je vyhotovení GP v pořádku. 

Poté je GP předložen k potvrzení na katastrální pracoviště. Po potvrzení je kopie GP 

založena do katastrálního operátu. Zbývající GP jsou vráceny vyhotoviteli, ten je poté 

předá žadateli 

 U tohoto případu geometrického plánu není nutné potvrzení katastrálním 

pracovištěm, protože nebyla provedena žádná změna na vytyčované hranici. GP se pouze 

ověřený předá žadateli. 
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5. ZÁVĚR 

Úkolem této bakalářské práce bylo vytvořit geometrický plán pro průběh vytyčené 

nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku. V katastrálním území Michálkovice, obec 

Ostrava.  Vyhotovení tohoto geometrického plánu, mělo pomoci vyřešit spory o průběhu 

hranice mezi dvěma pozemky. Po získání příslušných podkladů z katastrálního pracoviště 

Ostrava, bylo zjištěno, že nelze dále tuto hranici zpřesnit. Lomové body této hranice jsou 

určené s přesností odpovídající kódu kvality 3. Z tohoto důvodu byl vyhotoven záznam 

podrobného měření změn, vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku. Pro 

zaměření a vytyčení bodů byla použita polární metoda. Všechna měření byla připojena 

k souřadnicové síti S-JTSK. Při měření nebyla překročena žádná stanovená mezní 

odchylka. Výpočetní i grafické zpracování bylo provedeno v programu Geus 15.5. 

Geometrický plán byl zpracován tak, aby vyhovoval všem předpisům, které jsou 

uvedeny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. 
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