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Summary 

 
 The present thesis deals with the geometric drawing up a plan for the designation of 

the building in the cadastral territory of Frydek. This paper explains what is a 

geometricplan. The thesis consists of the following parts: obtaining the necessary 

documents tothe appropriate cadastral work, field survey, a separate measurement of data 

in the field, after processing and preparation of the final plat map. 

  
 
Keywords: Cadastral territory, Land Registry, the designation of the building. 

Anotace 

 
  Předložená bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Frýdek. V této práci je vysvětleno k čemu 

geometrický plán slouží. Bakalářská práce se skládá z následujících částí: získání 

potřebných podkladů na příslušném katastrálním pracovišti, rekognostace terénu, 

samostatného naměření dat v terénu, jejich zpracování a vyhotovení geometrického plánu. 

 
Klíčová slova: Katastrální území, katastr nemovitostí, vyznačení budovy. 
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SGI  Soubor geodetických informací 
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VFK  Výměnný formát katastru 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 

ZÚ  Zeměměřický úřad 
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ÚVOD 
 

Ve své bakalářské práci se zabývám měřením a vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Frýdek. Správu Katastru nemovitostí České 

republiky pro katastrální území Frýdek vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek. V souboru geodetických informací (SGI) je 

platnou mapou pro katastrální území Frýdek digitální katastrální mapa (DKM). V tomto 

katastrálním území je povinnost provádět zeměměřické práce v systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. Měření jsem prováděla v geodetické firmě Geodetia spol. 

s.r.o. sídlící ve Frýdku – Místku. 
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Obr. 1 – Výřez ortofotomapy se zákresem dotčených parcel 

 

1. PODKLADY PRO VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO 

PLÁNU 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu 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 souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. 

Dalšími podklady jsou zejména 

a) záznamy podrobného měření změn, 

b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech 

podrobného polohového bodového pole, 

c) 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. [1] 
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1.1 PŘÍPRAVA POKLADŮ 

 

Žadatel o vyhotovení geometrického plánu zašle objednávku vybrané firmě. 

V objednávce geometrického plánu pro vyznačení budovy se uvádí: 

 Jméno a příjmení, popř. název firmy a adresa. 

 Spojení – telefon (do zaměstnání, domů, mobil), e-mail. 

 Dotčené katastrální území. 

 Parcelní čísla dotčených pozemků. 

 

 

1.2 ČINNOST KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU 

 

        Při vyhotovování geometrických plánů je potřebná spolupráce vyhotovitele 

geometrického plánu a katastrálního úřadu. Tato spolupráce je nutná pro získání všech 

potřebných informací pro vyhotovení geometrických plánů. Některé z těchto informací se 

již dají získat pomocí tzv. dálkového přístupu ke katastru nemovitostí. Zeměměřický zákon 

ukládá orgánům katastru povinnost na vyžádání poskytovat orgánům státní správy, 

orgánům územní samosprávy a osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, 

nezbytné podklady a údaje z dokumentovaných výsledků a ze spravovaných bází dat 

informačních systémů, potřebné pro jejich činnosti. Katastrální úřad tedy poskytne 

podklady v nezbytném rozsahu a bezúplatně ve výměnném formátu nebo ve formě 

rastových dat nebo ve formě reprografických kopiích. 

 údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

 mapa bývalého pozemkového katastru 

 písemné údaje z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí 

k vyjádření právních vztahů k nemovitostem 

 záznamy podrobného měření změn 

 údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a 

bodech, podrobného polohového bodového pole údaje o BPEJ. 

 

2. ZAMĚŘENÍ ZMĚNY V TERÉNU 

 

 Před zaměřením změny v terénu pro získání podkladů na katastrálním pracovišti by si 

měl zeměměřič, který vyhotovuje geometrický plán, vše důkladně připravit, aby v terénu 

nezjistil případné nedostatky. Měl by si ujasnit volbu geometrického základu, obstarat 

geodetické údaje o bodech, které by mohl v měření použít, připravit si potřebné měřické 



Lenka Kuráková: GP pro vyznačení budovy 

 

2011  4 

 

pomůcky a podklady pro měření. Zeměměřič by měl mít při sobě k zaměření změny 

v terénu minimálně jednoho figuranta, který mu bude nápomocen a většinou má 

obsluhovat totální stanici. 

 

2.1 GEOMETRICKÝ ZÁKLAD 

Geometrickým základem podrobného měření podle [1] jsou: 

- body polohového bodového pole, případně pomocné měřické body, v případě 

použití technologie globálního navigačního družicového systému také body 

referenční sítě permanentních stanic, 

- v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, charakterizované kódem 

kvality 3 určené v S-JTSK. 

Geometrickým základem pro zaměření podrobných bodů změny byly body uvedené 

v tabulce č. 1. 

 

Číslo bodu Y [m] X[m] 

0200 0000 1235 465 178.91 1 119 775.77 

0200 0237 0041 465 166.77 1 119 826.98 

0200 0237 0042 465 172.46 1 119 826.17 

0200 0237 0165 465 173.12 1 119 830.78 

0200 2729 0070 465 171.01 1 119 816.52 

0200 2729 0080 465 140.90 1 119 821.01 

Tab. 1 Souřadnice bodů  geometrického základu 

   

2.2 REKOGNOSTACE 

Při rekognostaci terénu jsme se zabývali, ověřováním bodů geometrického základu a 

dočasným stabilizováním dvou stanovisek. 
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2.3 GEOMETRICKÝ ZÁKLAD PRO ZAMĚŘENÍ ZMĚNY 

 

V katastrálním území pro zaměření změn na pozemcích s parcelními čísly 6712/2, 

6713/2 a 6707/2 byla změna zaměřena z přechodného stanoviska 020043334001, jehož 

souřadnice byly určeny z bodů geometrického základu 020000001235, 020002370041, 

020002370042, 020002370165, 020027290070, 020027290080 (body geometrického 

základu s kódem charakteristiky 3). 

 

2.4 MĚŘICKÉ POMŮCKY 

 

V bakalářské práci byly veškeré zeměměřické práce v terénu provedeny totální stanicí 

SOKKIA série 30R/RK s možností bez odrazového měření, stativem SOKKIA, odrazným 

hranolem SOKKIA a kontrolní oměrné míry 20 m pásmem. 

 

2.5 MĚŘICKÉ PRÁCE 

 

U geometrického plánu se měří pouze polohopis. Po rekognostaci terénu bylo 

měření provedeno tak, že přechodné stanovisko 0200 4333 4001, bylo určeno polární 

metodou z bodů geometrického základu. Ze stanoviska, byly dále zaměřeny podrobné 

body polohopisu a v kontrolním režimu lomové body hranice, na které změna navazuje 

čísel 0200 4333 0001, 0200 4333 0002, 0200 4333 0003, 0200 4333 0004, 0200 4333 

0005. Ze stanoviska 0200 4333 4001 byl též zaměřen bod 0200 4333 4002 metodou 

rajonu. Po centraci a horizontaci na stanovisku 0200 4333 4002 byla provedena orientace 

na bod 0200 4333 4001 s kontrolou na bod podrobného polohového bodového pole číslo 

0200 0000 1235, dále byl zaměřen zbytek podrobných bodů změny. Po zaměření změny 

polární metodou, byla provedena kontrola určení přesnosti polohy podrobných bodů 

změny metodou kontrolních oměrných měr.  

Kontrolní oměrné míry se používají pro kontrolu délek vypočtených ze souřadnic a 

délek přímo naměřených. V terénu jsem naměřila přímé kontrolní míry 20 metrovým 

pásmem. Pro kontrolu se měřila jak část již zaměřená tak nově postavená přístavba. 

S těmito hodnotami se dále pracovalo v programu Geus 15.5 a byly zavedeny to měřického 

protokolu. 

Po zaměření změny v terénu se práce přesouvá do kanceláře na další zpracování. 

Z totální stanice se importují data do počítače a dále se zpracovávají v geodetickém 

programu Geus 15.5.  
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2.5.1 Polární metoda 

 

Při polární metodě určujeme polohu bodu pomocí polárních souřadnic – vodorovného 

úhlu (mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska 

k určovanému bodu). 

Při měření polární metodou mohou nastat dva případy: 

a) stojíme na známém stanovisku – pevné stanovisko, 

b) stojíme na neznámém stanovisku – přechodné stanovisko. 

Stanovisko se uvádí jako první z daných bodů. Počet orientací na dané body muže být 

1 až 9, čím víc, tím líp pro případ, kdy některá z orientací nebude moct být použita. Pro 

pevné stanovisko minimálně dvě orientace pro volné stanovisko minimálně tři orientace.  

Nejsou-li měřeny vzdálenosti, uvádí se na jejich místě 0. V zápisníku za danými body 

následují body podrobné (určované). [2] 

Polární metoda byla vedena v elektronickém zápisníku z totální stanice SOKKIA 

30R/RT. 

ZÁPISNÍK MĚŘENÝCH DAT V TERÉNU 
Zakázka:  1  Měřič:  Lenka Kuráková 

Lokalita:  Frýdek-Místek  Stroj:  SOKKIA 30R/RT 

Projekt:  1  Datum:  17.3.2011 

Předmět:  Bakalářská 
práce 

 Čas:  13:00 

Měřítko:  1  Teplota:  4°C 

Souč. konst.:  0.000  Tlak:  980hPa 

Popis:   

Číslo bodu Hz Z Vod. délka Převýšení:  Signál:  Popis 

0200 4333 4001 
    

1,50   

0200 0000 1235 0,0000 
 

49,14 
 

0,00   

0200 2729 0070 344,5490   14,04   0,00   

0200 2729 0080 132,9480   16,56 
 

0,00   

0200 0237 0041 287,8290   11,70 
 

0,00   

0200 0237 0042 303,8890 
 

16,30 
 

0,00   

0200 0237 0165 290,4020   19,10 
 

0,00   

0200 4333 0001 286,9190   11,89 
 

0,00   

0200 4333 0002 274,1160   10,13 
 

0,00   

0200 4333 0003 233,6130   10,41 
 

0,00   

0200 4333 0004 224,2790   12,26 
 

0,00   

0200 4333 0005 203,1260   22,78 
 

0,00   

0200 4333 4002 201.308   49,89 
 

0,00   
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Tab. 2 Zápisník měřených dat v terénu 

2.5.2 Geus 15.5. 

Tento program se skládá ze dvou hlavních částí: 

1. Výpočetní část: 

- obsahem této části jsou všechny základní výpočty pro zpracování 

geometrického plánu (polární metoda včetně volného stanoviska, protínání ze 

směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, aj.), 

- a dále výpočetní protokol, který lze v průběhu výpočtů editovat. Veškeré body 

dotčené výpočtem se zaznamenávají i do grafické části programu, do které se 

lze přepnout v libovolném místě programu. 

2. Grafická část: 

- program je také jednodušším zeměměřickým CAD systémem. Výhodou je 

přímá specializace na oblast tvorby map od úplného základu. Do vlastností 

programu patří především bezproblémová změna měřítka mapy bez ztráty 

informací a vzhledu, vyspělá spolupráce se seznamy souřadnic včetně změny 

kresby reagující na změny souřadnic ve výpočtech apod.  

- Dalším obsahem je zobrazení téměř všech značek dle mapového klíče původní 

ČSN (a samozřejmě také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy). Mohou 

se vytvářet bloky kresby, které se chovají jako značka a tím si vytvářet vlastní 

značky. Kresbu lze v programu dělit až do 64 vrstev. Mimo jiné program 

provádí následující akce: hromadná editaci kresby, výběry a filtrace prvků přes 

číslo bodu, barvu, vrstvu, kód značky atd. 

- Vlastnosti prvků jako jsou vrstva, barva, typ čáry, značka a způsob umisění 

značky lze měnit pomocí jednoho tlačítka pro zvolení "stylu kresby". Tyto styly 

jsou pod plnou kontrolou uživatele. To vše umožňuje snadnou standardizaci 

struktury kresby v rámci firmy a především pro vytváření map ve formátu 

VKM (Výměnný formát Katastrální). 

0200 43334002 
    

1,50   

0200 4333 4001 0,0000   49,88   0,00   

0200 4333 0005 398,4820   27,12   0,00   

0200 4333 0006 386,5700   26,30 
 

0,00   

0200 4333 0007 381,8230   30,20 
 

0,00   

0200 4333 0008 381,3900   36,21 
 

0,00   

0200 4333 0009 377,5948   35,72 
 

0,00   

0200 4333 0000 371,7126   48,33 
 

0,00   

0200 0237 0040 378,6420   44,86   0,00   
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- Program podporuje vytváření mapových listů S-JTSK.  

- Kresbu lze exportovat do formátů DXF (např. AutoCAD, MicroStation, aj.). 

Import kresby je možný z formátu DXF: import umožňuje přenos linií, textů. 

Pomocí převodních tabulek lze definovat i převod vrstev, barev, typů čar a také 

značek. Lze tedy importovat i DKM (digitální katastrální mapa) z formátu 

VKM nebo DXF. 

 

3. ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 

 

Po importu naměřených dat z totální stance SOKKIA 30R/RT byly vypočteny 

souřadnice podrobných bodů změny, tyto body byly automaticky přeneseny do 

programového prostředí grafické části, do kterého již byla importována i data výměnného 

formátu katastrálního (VFK), který byl poskytnut katastrálním úřadem. V grafické části 

byly zobrazeny všechny zaměřené body. 

 

3.1. ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

 

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem 

a) pro vyhotovení geometrického plánu, 

b) pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, 

obvod budovy nebo obvod vodního díla (například určení hranice chráněného území nebo 

jeho ochranného pásma, dalších prvků polohopisu), nebo 

c) pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

Záznam podrobného měření změn pro doplnění nebo zobrazení změny dalších 

prvků polohopisu podle odstavce 1 písm. b) se vyhotovuje i na podkladě geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby podle zvláštního právního předpisu. 

V případě potřeby je možné záznam podrobného měření změn vyhotovený pro 

zaměření více vzájemně souvisejících změn využít jako podklad pro vyhotovení několika 

geometrických plánů pro jednotlivé změny.  
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Náležitosti Záznamu podrobného měření změn: 

- Popisové pole, 

- náčrt, 

- zápisník, 

- protokol o výpočtech, 

- záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) a  

- návrh zobrazení změny. [1] 

3.1.1 Popisové pole 

 Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu. 

Název „Záznam podrobného měření změn“ v tiskopisu nebo při jeho vyhotovení 

počítačovými prostředky se upraví na název podle této vyhlášky, jedná-li se o neměřický 

záznam. Pod popisovým polem se uvádí 

a) text: „S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo 

změněných hranic byl v terénu seznámen:“. Za textem se uvede jméno a příjmení osoby, 

která byla seznámena s průběhem a označením hranic pozemků, místo (název obce) a 

datum seznámení s průběhem a označením hranic pozemků, 

b) seznam příloh, 

c) případné upozornění na návrh opravy geometrického a polohového určení 

pozemku. 

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné 

číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999.  [1] 

Ukázka popisového pole záznamu podrobného měření změn je uvedena na obr. 2. 
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ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

 
Rok: 2010 

            
Zpracovatel Katastrální úřad pro 

Moravskoslezský 
kraj 

Číslo záznamu 

Lenka Kuráková 

  
   

  

Katastrální pracoviště 

Frýdek - Místek 4 3 3 3 
Bruzovská 255 

  

Obec 

Frýdek - Místek Frýdek - Místek   

Katastrální území 

Frýdek    
  

  
   

  

Číslo geometrického plánu (zakázky) Číslo kat. území 

6 3 4 9 5 6 

Souřadnicový systém 

4333-344/2010   S-JTSK místní 

Zaměřil 
  

Dne 
  

Změnou dotčené parcely č. List katastrální mapy 

Lenka Kuráková 9.12.2010 6707/2, 6711, 6712/2, 6713/2 DKM 

Přístroj Nové hranice v terénu označeny 

SOKKIA SET 530RK zdmi 

Vyplní katastrální 
pracoviště: SGI aktualizoval Dne 

Pol. výpočet. 
protokolu Číslo řízení 

              

               
Důvod změny:  

              

Obr. 2  Popisové pole záznamu podrobného měření změn 

 

3.1.2 Náčrt 

Náčrt má formální náležitosti části grafického znázornění geometrického plánu. 

Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné. Náčrt je formátu A4 a 

v případě větší formy se skládá do uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byly údaje 

o jeho příslušnosti k záznamu podrobného měření změn. 

3.1.3 Zápisník 

 Zápisník obsahuje: 

a) čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a nových bodů 

a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

b) změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů, 
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c) další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. [1] 

Zápisník je uveden v tab. 2. 

 

3.1.4 Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a 

výměr, 

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací z 

vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů, 

g) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. [1] 

 

3.1.5 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

 

Výpočet výměr obsahuje: 

- Název katastrálního území 

- Číslo GP nebo ZPMZ 

- Vlastní výpočet výměr parcel a jejich sestavení z dílů               

- Případný rozdíl při výpočtu jednotlivých skupin a uvedením jeho velikosti a příčiny 

- Datum a podpis vyhotovitele 
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Obr. 3 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 
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3.1.6 Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu katastrálním (VKF). U bodů změny se uvádí souřadnice polohy a 

souřadnice obrazu, které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit, a to u 

katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou, která je pro 

body kódu charakteristiky kvality 3 mxy = 0,14 m. 

 

3.2 VÝPOČET VÝMĚR 

 

Způsoby určování výměr: 

a) Ze souřadnic JTSK v kódu kvality 3 a 4 

b) Jiným číselným způsobem (z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním 

Souřadnicovém Systému) 

c) Graficky - z DKM nebo planimetrováním s přihlédnutím k plošné srážce papíru, 

nebo ze souřadnic v JTSK s kódem kvality horší než 4. 

 

 3.3 KONTROLNÍ OMĚRNÉ 

 

Kontrolní oměrné míry se používají pro jednoznačné určení identifikovatelných 

podrobných bodů polohopisu. V případě, že kontrolní oměrné míry nelze naměřit, je to 

obtížné nebo jsou oměrné míry delší než 50 m, naměří se kontrolní míry vztažené k jiným 

jednoznačně identifikovatelným polohovým podrobným bodům (křížové míry). Pokud 

nelze jednoznačně identifikovatelný bod ověřit oměrnými ani křížovými mírami, určí se 

nezávisle dvakrát. 

 

4. GEOMETRICKÝ PLÁN 

  

Vyhotovení geometrického plánu patří mezi zeměměřické činnosti ve veřejném 

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

katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu 

zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva, s výjimkou, kdy katastrální 
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úřad doplňuje pozemky evidované zjednodušeným způsobem do souboru geodetických 

informací na základě využití podkladů dřívějších pozemkových evidencí. 

4.1 POUŽITÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin 

ke změnám, pro které se vyhotovuje. Geometrický plán je výsledkem zeměměřických 

činností a vyhotovuje se pro:  

- změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

- rozdělení pozemku, 

- změnu hranice pozemku, 

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

- 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 vytyčení nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [1] 

Geometrický plán spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. 

Součástí geometrického plánu je: 

- popisové pole, 

- seznam souřadnic, 

- výkaz dosavadního a nového stavu, 

- grafické zobrazení a  

- výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. [1] 
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4.1.1 Popisové pole 

Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

V popisovém poli se uvede 

a) účel geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla 

podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu, 

c) u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu 

fyzické osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České 

republiky), nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické 

nebo právnické osoby, 

d) název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

e) způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých 

bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

f) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo čísla 

mapového listu uvádí DKM nebo KMD. [1] 
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Tab. 4 Popisové pole GP 

4.1.2 Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic jsou uvedeny 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 čísla 

zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření změn 

oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly). 

[6] 

Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 Číslo bodu      Souřadnice obrazu                   Souřadnice polohy       Poznámka 

                 Y                   X            Kód kv.           Y                X              Kód kv. 

 1   465166.81  1119827.22           465166.81  1119827.22           3 

 2  465164.02  1119827.62           465164.02  1119827.62           3 

 3   465158.19  1119830.33           465158.19  1119830.33           3 

 4   465156.53  1119832.17           465156.53  1119832.17           3 

 5   465148.45  1119840.89           465148.45  1119840.89          3 

 6  465152.28  1119844.20           465152.28  1119844.20           3 

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným 
rozhodnutím nebo opatřením. 

  GEOMETRICKÝ PLÁN     
Náležitostmi a přesností odpovídá právním 
předpisům. 

    Katastrální úřad, katastrální 
pracoviště 

souhlasí s očíslováním parcel. 

  

  
pro vyznačení budovy v 

katastru 
    

      

  Vyhotovil: Lenka Kuráková           

  Frýdek - Místek           

  
Číslo 
plánu: 

4333-344/2010           

  Okres: Frýdek - Místek           

  Obec: Frýdek - Místek           

  
Kat. 
území: 

Frýdek           

  
Mapový 
list: 

DKM     
Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický 
inženýr: 

      Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního 
pracoviště potvrdil: 

  

  

Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 
odst. 2  
vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

    

Lenka Kuráková         

  

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta 
možnost seznámit se v terénu s průběhem 
navrhovaných nových hranic, které byly označeny 
předepsaným způsobem: 

    

Dne: 14. 12. 2010 
Číslo: 
147/2010 

    Dne: Číslo:   

  

      

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
odpovídá za odbornou úroveň geometrického 
plámu, 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. 
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 7   465156.37  1119842.49           465156.37  1119842.49           3 

 8   465160.51  1119838.13           465160.51  1119838.13           3 

 9   465161.73  1119839.96           465161.73  1119839.96           3 

 10   465173.65  1119834.33           465173.65  1119834.33           3 

 11   465156.97  1119831.68           465156.97  1119831.68           3 

 12   465168.80  1119836.62           465168.80  1119836.62           3 

 13   465173.16  1119831.04           465173.16  1119831.04           3   

Tab. 5 Seznam souřadnic 

4.1.3 Výkaz dosavadního a nového stavu 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. Obsahuje dosavadní stav dotčených parcel, nový stav a 

porovnání se stavem evidence právních vztahů. 

4.1.4 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení, přičemž se vždy 

použijí platné mapové značky podle bodu 10 přílohy. 

[1] 

4.1.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, kód BPEJ a výměru parcely 

příslušejícího k tomuto kódu BPEJ . 

Tab. 6 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 
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4.2 GEOMETRICKÝ PLÁN PO VYHOTOVENÍ 

 

Následná práce po vyhotovení geometrického plánu je jeho kontrola, ověření a 

případné potvrzení, nebo vráceni k přepracování. 

5. ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy 

v terénu. Podklady byly získány na Katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrálního pracoviště Frýdek – Místek. Pro vyhotovení geometrického plánu, byla 

provedena rekognostace terénu, zaměření změny a zpracování měřených dat. Geometrický 

plán a všechny přílohy byly vyhotoveny dle platné legislativy a odpovídají náležitostmi a 

přesností platným právním předpisům. Geometrický plán můžeme po jeho ověření a 

potvrzení nechat sloužit jako technický podklad pro zápisy do katastru nemovitostí. 
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Žádost o potvrzení geometrického plánu 
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Grafické znázornění 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů Katastru nemovitostí 
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Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisové pole ZPMZ 
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Náčrt 
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Zápisník měřených dat v terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka protokolu o výpočtech 
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Záznam výsledků výpočtů výměr parcel (dílů) 
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PŘÍLOHA Č. 4 

 

CD, soubory v PDF formě, kde patří: 

 bakalářská práce, 

 přílohy. 

 


