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Anotace 

Obsahem této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro vymezení 

rozsahu věcného břemene v katastrálním území Poruba. Nejprve se zmiňuji o 

geometrickém plánu a záznamu podrobného měření změn dle právních předpisů. 

Poté se zabývám vlastní praktickou částí o měření a zpracování geometrického 

plánu. 
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geometrický plán, katastrální území, věcné břemeno, záznam podrobného měření 

změn 

 

Annotation 

Contents of this bachelor work are making out the Survey Sketch of Extent of 

Easement in Cadastral District „Poruba“. At first I refer about Survey Sketch and 

Record Detailed Measurements of Changes in accord with legal regulations. After 

that I apply my own practical part of measuring and processing of Survey Sketch. 
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Survey Sketch, Cadastral District, Easement, Record Detailed Measurements of 

Changes 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ  bonitovaná půdní ekologická jednotka 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM  digitální katastrální mapa 

GP  geometrický plán 

KM  katastrální mapa 

KN  katastr nemovitostí 

k.ú.  katastrální území 

LV  list vlastnictví 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI  soubor geodetických informací 

SPI  soubor popisných informací 

VB  věcné břemeno 

ZhB  zhušťovací body 

ZPBP  základní polohové bodové pole 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

 
Předmětem zpracování této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu 

pro vymezení rozsahu věcného břemene v k.ú. Poruba.  

Na začátku jsem popisovala teoreticky geometrický plán podle zákonu č. 344/1992 

Sb. o katastru nemovitostí České republiky a vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Totéž jsem 

provedla u záznamu podrobného měření změn. 

Následoval popis přípravy pro měření – lokalizace oblasti, přístroje a programové 

vybavení, postup měření v terénu a následné zpracování a vyhotovení 

geometrického plánu v kanceláři. 

Nakonec pro platnost geometrického plánu pro věcné břemeno, které je součástí 

listin, v tomto případě smlouvy o zřízení věcného břemene se tento geometrický 

plán ověří ověřovatelem – úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a 

souhlas s náležitostmi potvrdí katastrální úřad razítkem se státním znakem. 
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2. Geometrický plán 

 
Geometrický plán (dále jen GP) je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má 

být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální 

mapy (dále jen KM). [1] 

GP je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám 

a spolu se záznamem podrobného měření změn (dále jen ZPMZ) je podkladem 

pro provedení změny v souboru geodetických informací (SGI) a v souboru 

popisných informací (SPI). [2] 

GP obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. [2] 

GP se vyhotovuje pro: 

- změnu hranice katastrálního území (dále jen k.ú.) nebo hranice územní 

správní jednotky v případě, kdy nový průběh hranice nelze ztotožnit  

s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě 

- rozdělení pozemku  

- změnu hranice pozemku 

- vyznačení budovy a vodního díla nebo při změně jejich obvodu v katastru 

s výjimkou budov, 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 SGI 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 (dále jen VB) k části pozemku [2] 



 
Milada Parmová: Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene v k.ú. Poruba 

 

2012  3 

 

 

2.1  Podklady pro vyhotovení GP 

Závazným podkladem pro vyhotovení GP jsou údaje SGI a SPI. [2] 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátu 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 KM. [2] 

Dalšími podklady jsou zejména: 

- ZPMZ 

- údaje o bodech základního polohového bodového pole (dále jen ZPBP), 

zhušťovacích bodech (dále jen ZhB) a bodech podrobného polohového 

bodového pole (dále jen PPBP) 

- údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen BPEJ) ve 

formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu se 

zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy. 

[2] 

Při vyhotovování GP přiděluje katastrální úřad 

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

pokud budou takové body zřizovány 

- poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu 

nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě 

reprografických kopií. [2] 
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2.2 Obsah a formální náležitosti GP  

(dle bodu 17 přílohy vyhlášky č. 26/2007) 

• popisové pole 

• grafické znázornění 

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

• seznam souřadnic 

• výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu [2] 

 

Popisové pole 

Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu GP a 

v pravém dolním rohu GP většího formátu. V popisovém poli se uvede – účel GP, 

číslo GP, u vyhotovitele GP (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické 

osoby nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele fyzické nebo 

právnické osoby), název okresu, obce a k.ú. a označení listu KM (DKM, KMD, KM-

D), způsob označení nových hranic a údaj o ověření a potvrzení GP. [2] 

 

Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

KM, vyhotovuje se ve vhodném měřítku, s orientací k severu a použitím platných 

mapových značek dle [2].  

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

číselných indexů. [2] 
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Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, označení písmeny malé 

abecedy se nepoužije. [2] 

Pro účely vymezení rozsahu skupiny VB stejného druhu k částem více pozemků 

se vyznačuje rozsah obvodem celé skupiny VB k částem pozemků a v prostorech 

s digitální mapou nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvádějí průsečíky 

obvodu skupiny s hranicemi parcel. U znázornění GP pro vymezení rozsahu více 

VB k částem jednoho pozemku se VB rozlišují písmeny velké abecedy, přitom se 

nemohou ani zčásti překrývat. Hranice rozsahu VB k části pozemku nedělí hranici 

parcely. [2] 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

Obsahuje údaje stanovené tiskopisem katastrálního úřadu. V dosavadním stavu 

se uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu využití 

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

skutečností v terénu.  

Pro účely vymezení rozsahu VB k části pozemku ve výkazu dosavadního a 

nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje pouze parcelní číslo dotčeného 

pozemku v dosavadním stavu a v porovnání se stavem evidence právních vztahů 

pouze odpovídající parcelní číslo pozemku, u kterého je evidováno vlastnické 

právo a číslo listu vlastnictví (dále jen LV). GP může být vyhotoven pro vymezení 

rozsahu skupiny VB stejného druhu k částem více pozemků. [2] 

 

Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic v daném souřadnicovém systému (S-JTSK, místním) obsahuje 

souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních bodů. V seznamu  
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souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X, kód kvality a 

poznámka. [2] 

 

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, popř. podle zjednodušené 

evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu. [2] 
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3. Záznam podrobného měření změn 

 

Nově vyhotovovaný ZPMZ je podkladem 

- pro vyhotovení GP 

- pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a v 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] 

 

Náležitosti ZPMZ a přílohy jsou stanoveny v bodu 16 přílohy vyhlášky ČÚZK č. 

26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. [2] 

 

3.1  Přílohy k ZPMZ  

- dokumentace o zřízení bodu PPBP 

- písemný podnět na opravu chybných údajů katastru obsahující důvody 

- kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, 

dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

- technická zpráva obsahující údaje o použitých podkladech o dosažených 

odchylkách na bodech použitých pro zobrazení přídělu v KM [2] 
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3.2  Náležitosti ZPMZ 

- 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 [2] 

 

ZPMZ pro účely vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku obsahuje 

pouze náležitosti – popisové pole, náčrt, zápisník, protokol o výpočtech a návrh na 

zobrazení změny. [2] 

 

Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem 

katastrálního úřadu. V hlavičce tiskopisu je uveden název „Záznam podrobného 

měření změn“, pod podpisovým polem se uvádí – 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, seznam příloh k ZPMZ, 

případně upozornění na návrh opravy geometrického a polohového určení 

pozemku nebo změny výměry. [2] 
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Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické 

sítě, rámu s označením listů KM, dosavadního a nového stavu polohopisu (i u 

zjednodušené evidence), způsob označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů, 

parcelní čísla, označení dílů a mapové značky, popřípadě další související údaje 

obsahu katastru. [2] 

 

Zápisník 

Zápisník obsahuje 

- čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu 

- změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a 

identických bodů 

- další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů  

- zápisník, obsahující měřené údaje může být nahrazen v případě použití 

technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského 

programu [2] 

 

Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje 

- seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

KM použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr 

- údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami 
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- vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality 

- výpočty spojené s napojením a přiřazením změny 

- výpočet číselně určených výměr 

- seznam souřadnic nově určených bodů 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla 

 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje – úplné číslo bodu, souřadnice 

obrazu a polohy v pořadí Y, X, kód kvality uvedený u souřadnic platného 

geometrického a polohového určení, případně poznámku.  

U pomocných bodů a dalších v terénu zaměřených bodů, které nebudou v novém 

stavu podrobnými body polohopisu KM, se neuvádí souřadnice obrazu a kód 

kvality. [2] 

 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje: 

- číslo GP nebo ZPMZ, pokud se nezhotovuje GP, a označení listu KM 

- sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a 

kódem způsobu výpočtu 

- podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením 

druhu dřívější pozemkové evidence 

- případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením 

jeho velikosti a příčiny 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala [2] 
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Návrh zobrazení změny 

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

výměnném formátu. [2] 
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4. Příprava pro měření a vyhotovení GP   

 

4.1  Popis lokality 

Měřické práce probíhaly v Ostravě, v městském obvodě Poruba, nedaleko Hlavní 

třídy a ulice Porubské, v k.ú. Poruba, které se nachází v územní působnosti 

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Ostrava. 

Podle výřezu z katastrální mapy (obr. 1) v měřítku 1:200 [3] a ortofotomapy 

s vyznačenou katastrální mapou (obr. 2) v měřítku 1:1000 [3], VB  uložení potrubí 

vodovodu prochází přes parcelní číslo 495 o výměře 34 m2 a délce trasy potrubí 

34,3 m. 

 

 

Obr. 1 - Výřez z katastrální mapy v měřítku 1:200 
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Obr. 2 - Výřez z ortofotomapy s vyznačenou katastrální mapou v měřítku 1:1000 

 

Podklady pro měření byly zjištěny na základě předchozích měření a žádosti o 

poskytnutí informace u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrálního pracoviště Ostrava, kde bylo přiděleno číslo jednací ZPMZ, 

vyhotoven výřez mapy – DKM ve výměnném formátu a seznam souřadnic. Pro 

informativní účely byly použity internetové stránky České úřadu zeměměřického a 

katastrálního (dále jen ČÚZK). 
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4.2  Použité přístroje a programové vybavení 

Při měření bylo použito těchto přístrojů: 

- totální stanice TOPCON GPT 7005 (obr. 3),  [4]   japonské firmy Topcon, 

využívá výkonný dálkoměr (duální laserový optický systém), který umožňuje 

přesné měření, velký barevný dotykový displej poskytuje uživateli snadné 

ovládání přístroje, dále obsahuje vestavěný aplikační software TopSURV 

v českém jazyce, operační systém Windows CE.NET, paměť 64 MB a 

využívá komunikační rozhraní USB i bezdrátové komunikační rozhraní 

Bluetooth. 

 
Technické parametry přístroje TOPCON GPT 7005 

Dalekohled 

Délka 150 mm 

Průměr objektivu 45 mm 

Zvětšení 30x 

Minimální délka zaostření 1,3 m 

Délkové měření 

Rozsah v bezhranolovém módu 1,5 až 250 m 

Přesnost ± 5 mm 

Rozsah v hranolovém módu 3000 m (1 hranol) 

Přesnost 
do 25 m: ± 3 mm+2ppm 

nad 25 m: ± 2 mm+2ppm 

Úhlové měření 

Přesnost 5ˮ (1.5 mgon) 

Displej 
Rozměr 3,5ˮ (240 x 320 bodů) 

 

Tabulka 1 - Technické parametry totální stanice TOPCON GPT 7005 
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Obr. 3 - TOPCON GPT řady 7000 

 

- TOPCON HiPer+ (obr. 4) [5], [6]  -  jedná se o 40-kanálový (GPS a 

GLONASS) přijímač s anténou, interní pamětí maximálně 1 GB a možností 

interního UHF rádiomodemu a GSM modemu, modulem podporujícím 

bezdrátovou technologii Bluetooth, uživatelské rozhraní MINTER s čtyřmi 

LED diodami, dále obsahuje postprocessingový program Topcon Tools. 

Příjem standardních kanálů: 20 L1 GPS, L1/L2 GPS, L1/L2 GLONASS, 

L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS, sledované signály kódů: L1/L2 C/A a P 

kódy a nosné fáze. 

Měřické módy: statický, kinematický (kontinuální, Stop and Go), RTK 

(kinematické měření v reálném čase) a DGPS (diferenciální GPS).  
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Technické parametry GPS přijímače TOPCON HiPer+ 

Přesnost měření  

Statická a rychlá statická metoda 

L1-L2 horizontální: 3 mm+1ppm 

         vertikální: 5 mm+1,4ppm 

L1 – horizontální: 5 mm+1,4ppm 

   vertikální: 7 mm+1,9ppm 

 Kinematická metoda 

L1-L2 horizontální:10mm+1,5ppm 

        vertikální: 15 mm+2,0ppm 

L1 – horizontální: 15 mm+2,0ppm 

    vertikální: 20 mm+2,5ppm 

 RTK metoda 

L1-L2 horizontální: 10mm+1,5ppm 

      vertikální: 15 mm+2,0ppm 

L1 – horizontální: 15 mm+2,0ppm 

   vertikální: 20 mm+2,5ppm 
 

Tabulka 2 - Technické parametry GPS přijímače TOPCON HiPer+ 

 

 

 

Obr. 4 - TOPCON HiPer+ 
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4.3  Použitý software 

Pro vyhotovení této zakázky byl použit software Kokeš verze 9.64, ve kterém se 

prováděly kromě grafických prací také geodetické výpočty. Také byl použit 

software Groma, verze 9, který umožňuje také výpočty dle zvolených geodetických 

metod v nabídce na liště.  

Do systému Kokeš [7] lze z totálních stanic importovat měření v terénu formou 

zápisníku, taktéž i z GPS stanice. Je vhodným nástrojem – grafickým editorem pro 

všechny běžné geodetické práce (jak je vidět na obr. 5) i pro údržbu mapových 

děl. Tento systém je vybaven vlastním programovacím jazykem. Obsahuje 

seznam souřadnic, výpočetní funkce, grafické vstupy i výstupy. 

Postup vyhotovení GP v programu Kokeš: 

1. založení zakázky (modul GP) – nastavení výkresů a import datových souborů 

(nejčastěji výměnného formátu katastru - vfk) 

2. u měřického náčrtu – základní úprava před měřením, tisk náčrtu do terénu 

3. výpočty po zaměření v terénu – výpočet souřadnic (metodou polární, 

ortogonální, …..), kontroly vzdáleností bodů PPBP měřením kontrolní oměrné  

4. u měřického náčrtu - doplnění nových bodů změny a nových linií – využití pro 

výpočet výměr z grafického souboru 

5. vyplnění tabulek – výpočet výměr přímo z editace údajů o parcelách (nových i 

dosavadních) z výkresu měřického náčrtu  

6. po výpočtu výměr, vyrovnání a vytvoření ostatních tabulek pro GP generování 

výkresu GP z výkresu měřického náčrtu 

7. generování výkresu budoucího stavu  

8. generování výkresu změnových vět (změnové věty znamenají termín pro 

soubor obsahující rozdíl mezi platným a budoucím stavem KM – změny v SGI) 
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9. dokončení výkresu měřického náčrtu   

10. generování konečného výkresu GP (včetně případných drobných oprav) [8] 

 

 

Obr. 5 - Ukázka z programu Kokeš 

 

4.4  Měřické práce v terénu 

Nejprve proběhla rekognoskace terénu (zjišťování stavu skutečností na místě, kde 

se mají konat geodetické práce v terénu) [9], pro přehled celé situace v terénu se 

vytiskla DKM k.ú. Poruba a zjistily se body geometrického základu 

v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Poté se určily polohy a souřadnice u dočasně stabilizovaných PPBP č. 4001, 4002 

a 4003 pomocí GPS přijímače TOPCON HiPer+ metodou RTK – statickou 

metodou (viz Protokol o určení bodů technologií GNSS v Příloze č. 2) za použití 

referenční stanice TopNET, při které byl použit transformační klíč, za použití 

nejbližších identických bodů č. 936112760, 936112781, 936112800, 936112822 a 

936112850 (viz obr. 6). Na dobře viditelném místě pro zaměření všech potřebných 
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bodů PPBP se z PPBP č. 4001 provedly orientace pomocí polární metody na 

stanoviska č. 4002 a 4003. Všechna tato stanoviska byla stabilizována kolíky a 

hřebíky, pro zviditelnění byla použita značkovací barva a poté provedena centrace 

a horizontace totální stanice TOPCON GPT 7005 a nastaveny potřebné 

parametry. Kontrolně bylo pro orientaci a správnost nastavení přístroje zaměřeno 

několik identických bodů na hranicích rohů budov a to bodů č. 023000840028, 

023000840032, 023000840329, 023000840487, 023000840488, 023000840491 a 

023000840974, které byly zjištěny z údajů katastrálního úřadu.  

 
Obr. 6 – Mapa identických bodů 

 

4.5  Zpracování údajů v kanceláři 

Další práce pokračovaly v kanceláři, kde byl vypracován Protokol o určení bodů 

technologií GNSS a Protokol o určení souřadnic v programu Kokeš (viz Příloha č. 

2), který obsahoval veškeré zjištěné údaje o stanoviskách č. 4001, 4002, 4003 a 

identických bodech č. 023000840028, 023000840032, 023000840329, 

023000840487, 023000840488, 023000840491 a 023000840974, které byly 
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použity pro další výpočty pomocí polární metody, vypočteny orientace stanovisek 

4002 a 4003 ze stanoviska 4001 a výsledný orientační posun (viz Tabulka 3). 

 

Tabulka 3 – Seznam souřadnic (S-JTSK), orientace a výpočty stanovisek a výsledný posun 

 

Poté se pomocí polární metody provedl výpočet bodů PPBP vodovodního potrubí 

– 023025720001,  023025720002,  023025720003,  023025720004,  

023025720005 a 023025720006 (viz Tabulka 4). 
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Tabulka 4 – Výpočet podrobných bodů 
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Dále se provedly výpočty průsečíků přímek pro dopočítání bodů nacházejících se 

na hranici jednotlivých parcel a vyrovnání bodů na přímku a body k vyrovnání (viz 

Tabulka 5). 

 

Tabulka 5 – Výpočet průsečíků přímek  
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Z bodů PPBP vodovodního potrubí – 023025720001,  023025720002,  

023025720003,  023025720004,  023025720005 a 023025720006 byly pomocí 

funkce ekvidistanty v programu Kokeš (tato funkce se používá pro vymezení 

rozsahu VB, kdy s osou měřených identických bodů vodovodního potrubí jsou 

odsazením ve vzdálenosti, v našem případě 0,5 m), dopočítány zbývající body č. 

023025720007,  023025720008,  023025720009,  023025720010,  

023025720011,  023025720012,  023025720013,  023025720014,  

023025720015,  023025720016, 023025720017 a 023025720018, které se 

nalézají na linii rovnoběžné s osou vodovodního potrubí. A nakonec se vytvořil 

seznam souřadnic nových bodů v S-JTSK (viz Tabulka 6). 

 

Tabulka 6 – Seznam souřadnic nových bodů (S-JTSK) 

 

Kromě Protokolu o určení souřadnic a Protokolu o určení bodů technologií GNSS 

se vyhotovil Měřický náčrt. Všechny tyto přílohy jsou součástí ZPMZ s číslem 

záznamu 2572/2012, č. PM 545/2012 (viz Příloha č. 2), GP pro zaměření VB 

vodovodu s číslem: 2572-43/2012 (viz Příloha č. 1). 
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5. Ověřování a potvrzení GP a ZPMZ 

 

5.1  Ověření GP 

 

GP musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným 

předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. [1] 

Ověření vyznačí ověřovatel – úředně oprávněný zeměměřický inženýr, 

předepsaným způsobem v popisovém poli GP, a to na všech stejnopisech. [2] 

Podpis, datum ověření a číslo z evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod 

otisk razítka se státním znakem ověřovatele – úředně oprávněného 

zeměměřického inženýra. [2] 

 

5.2  Ověření ZPMZ 

Ověření ZPMZ vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v pravém dolním rohu 

první strany ZPMZ a v pravém dolním rohu poslední strany jeho částí nebo příloh. 

Připojí se jméno ověřovatele, číslo položky, pod kterou je fyzická osoba – 

ověřovatel veden u ČÚZK, číslo z evidence ověřovaných výsledků a datum 

ověření. [2] 

 

5.3  Potvrzení GP katastrálním úřadem 

O potvrzení GP požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na příslušném 

tiskopise. Přílohou žádosti o potvrzení GP jsou nejméně tři stejnopisy GP a ZPMZ. 

[2] 
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Před potvrzením GP katastrální úřad zkontroluje, zda GP je vyhotoven pro některý 

z daných účelů a zda nemá jiné vady (zda je výsledek zeměměřických činností 

ověřen ověřovatelem v rozsahu jeho oprávnění, má předepsané náležitosti, 

vychází z údajů katastru, nepřekračuje stanovené mezní odchylky, měření je 

připojeno na body geometrického základu a nové a změněné parcely jsou 

označeny správnými parcelními čísly. [2] 

GP katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada při přezkoumání a 

je-li v souladu s údaji ZPMZ. Souhlas s očíslováním parcel katastrální úřad potvrdí 

na všech předložených stejnopisech GP. [2] 

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

zaměstnance pověřeného potvrzováním GP a otisk razítka katastrálního úřadu se 

státním znakem. [2] 
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6. Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro vymezení 

rozsahu věcného břemene v k.ú. Poruba podle doporučené literatury - zákona č. 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 

Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 

Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

s využitím i jiných dostupných zdrojů (internetových stránek) a za pomoci přístrojů 

a softwarového vybavení.  

Výsledkem je tedy GP č. 2572-43/2012, vytvořený v souřadnicovém systému S-

JTSK, jenž je založen u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrálního pracoviště Ostrava pod číslem jednacím 559/2012. 
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