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Pozemkové úpravy XXIII. 
Třebíč 12.4.2018

Podklady pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě pozemkových úprav



trojúhelník KoPÚ

ZPRACOVATEL

DOHODA



Legislativní rámec
•Zákon č. 256/2013 Sb.
•Zákon č. 139/2002 Sb.
•Vyhláška  č.  357/2013  Sb.
•Vyhláška č. 13/2014 Sb.,
•a další

Metodické návody a pokyny
•Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
•Metodický návod k provádění pozemkových úprav
•Pokyny č. 22
•Pokyny č. 43
•Společný pokyn ÚPÚ a ČUZK
•a další

Ostatní
Pokyny
Stanoviska
•Dohody
•Normy
•a další



Přípravné práce
•Průzkum území
•Revize a doplnění PPBP
•Zaměření současného stavu
•Stanovení obvodu KoPÚ
•Určení nároku vlastníků

Návrhové práce
•Plán společných zařízení – cesty, sjezdy, protipovodňové opatření, eroze, ekologie
•Návrh rozmístění jednotlivých parcel
•Odsouhlasení návrhu vlastníky

Realizační práce
Digitální katastrální mapa
Vytýčení navržených pozemků
•Realizace prvků plánu společných zařízení



Co jsou podklady pro OKO na podkladě 
pozemkových úprav?

Vyhláška č. 357/2013 Sb. § 57, odst. 1

a) pravomocné rozhodnutí …,
b) protokoly  o  ZPH obvodů a pozemků 

neřešených, náčrty a SN,
c) geometrické  plány  a  ZPMZ  na  obvodu  

pozemkových úprav,
d) TZ,
e) dokumentace PPBP,
f) dokumentace nového GPU

1. měřické náčrty
2. přehled MN
3. zápisníky
4. protokol  o  výpočtech
5. srovnávací  sestavení

g) seznam souřadnic pomocných a 
podrobných bodů

h) GPL  pro  vymezení  rozsahu  věcného  
břemene,

i) digitální mapa v měřítku 1 : 1 000 a údaje 
SPI ve VFK,

j) podklady pro

1. vydání rozhodnutí o schválení 
změny hranic k.ú.

2. vyznačení změn údajů o ochraně 
nemovitostí

3. jednání o změnách místních 
názvů a pomístních jmen 

k) námitky podané k neřešeným pozemkům, 
nebo

l) dohody obcí o změnách hranic obcí.



Dokumentace o zřízení nebo doplnění 
podrobného polohového bodového pole

• Technická zpráva s protokolem
• Zápisník měření
• Protokol o výpočtech
• Seznam souřadnic
• Geodetické údaje
• Přehledný náčrt
• Doklad o oznámení nebo projednání měřické značky
• Oznámení o změnách a zjištěných závadách



Dokumentace o zřízení nebo doplnění 
podrobného polohového bodového pole



Dokumentace o zřízení nebo doplnění 
podrobného polohového bodového pole



Dokumentace o zřízení nebo doplnění 
podrobného polohového bodového pole



Dokumentace o zřízení nebo doplnění 
podrobného polohového bodového pole

B545;643157;1;4.1.2016;665412.91;1097172.57;;556.710;;Bod je na konci vesnice Lysá v silnici z Horní Krupé do Jilem;Měřický hřeb;RTK GNSS;;;;Bod zřízen pro účely 
KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;2015;GNSS;
M545;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0545_01_M.gif;
M545;643157;1;D;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0545_01_D.gif;
B546;643157;1;4.1.2016;665363.80;1097359.06;;554.840;;Bod je na začátku vesnice Lysá u silnice z Horní Krupé do Jilem;Závrtný mezník s hlavou 12x12x12cm;RTK GNSS;;;;Bod 
zřízen pro účely KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;;GNSS;
M546;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0546_01_M.gif;
M546;643157;1;D;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0546_01_D.gif;
B547;643157;1;4.1.2016;665030.62;1098576.35;;530.700;;Bod je u silnice z Horní Krupé do Lysé;Závrtný mezník s hlavou 12x12x12cm;RTK GNSS;;;;Bod zřízen pro účely 
KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;;GNSS;
M547;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0547_01_M.gif;
B548;643157;1;4.1.2016;663864.98;1098553.89;;553.320;;Bod je u usedlosti Gerstein u křížku u silnice ze Zálesí do Čachotín;Závrtný mezník s hlavou 12x12x12cm;RTK GNSS;;;;Bod 
zřízen pro účely KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;;GNSS;
M548;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0548_01_M.gif;
B549;643157;1;4.1.2016;664386.95;1099023.92;;529.120;;Bod je na hranici pozemku východně od silnice z Údolí do Horní Krupé;Závrtný mezník s hlavou 12x12x12cm;RTK 
GNSS;;;;Bod zřízen pro účely KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;;GNSS;
M549;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0549_01_M.gif;
B550;643157;1;4.1.2016;664894.43;1099640.27;;504.800;;Bod je v polní cestě východně od obce Horní Krupá;Kámen M1;RTK GNSS;;;;Bod zřízen pro účely KoPÚ;Geocart CZ, 
a.s.;;GNSS;
M550;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0550_01_M.gif;
B551;643157;1;4.1.2016;665429.67;1099914.71;;485.640;;Bod je u křížku na konci obce u silnice z Horní Krupé do Dolní Krupé;Kámen M5;RTK GNSS;;;;Bod zřízen pro účely 
KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;;GNSS;
M551;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0551_01_M.gif;
B552;643157;1;4.1.2016;666087.00;1099446.88;;491.910;;Bod je na konci intravilánu obce u silnice z Horní Krupé do Olešné;Závrtný mezník s hlavou 12x12x12cm;RTK GNSS;;;;Bod 
zřízen pro účely KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;;GNSS;
M552;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0552_01_M.gif;
B553;643157;1;4.1.2016;667524.08;1098628.64;;551.710;;Bod je u silnice do samoty Kráty v blízkost odbočky z hlavní silnice;Závrtný mezník s hlavou 12x12x12cm;RTK 
GNSS;;;;Bod zřízen pro účely KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;;GNSS;
M553;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0553_01_M.gif;
B554;643157;1;4.1.2016;667694.51;1098766.32;;558.550;;Bod je v silnici v centru samoty Kráty;Měřický hřeb;RTK GNSS;;;;Bod zřízen pro účely KoPÚ;Geocart CZ, a.s.;;GNSS;
M554;643157;1;M;c:\ISKN_Home\temp\Import\643157_PPBP_0554_01_M.gif;



Vyřešení nesouladů

Zjištěné nesoulady k.ú. Želechovice u Uničova
(přiložena mapa s lokalizací zjištěných nesouladů)

Při tvorbě vlastnické mapy byly v první etapě zjištěny následující nesoulady:

Parcela KN 1090/5 nepokrývá zcela již neexistující parcelu PK č. 360, v mapě je „vlastnická díra“.
Parcela KN 1090/6 nepokrývá zcela již neexistující parcelu PK č. 354/1, v mapě je „vlastnická díra“.
Parcela KN 685/229 nepokrývá zcela již neexistující parcelu PK č. 685/166, v mapě je „vlastnická díra“.
Parcela KN 338/2 nepokrývá zcela již neexistující parcelu PK č. 338/2, v mapě je „vlastnická díra“.
V prostoru mezi parcelami KN 862/1, 862/4, 862/5 a PK 862/2 částečně zasahuje již neexistující PK 683/1 a částečně neznámá PK parcela z k.ú. 
Uničov.
Pod parcelou KN 1215, která je na LV se nacházejí parcely PK 729, PK 733, PK 741, PK 749 a PK 757, které jsou také na LV – překryv evidencí 
nebo duplicita.
Oblast s přídělovým operátem:
Vlastnicky se nepodařilo identifikovat pás parcely KN 1130 podél katastrální hranice s k.ú. Pňovice – měla by zde být část neexistující parcely PK 
181, PK 180 a PK 183 a část neznámé PK parcela z k.ú. Pňovice
Hranice přídělových parcel k sobě nepřiléhají, ale končí na neexistující  parcele PK 852/1(cesta), v mapě je „vlastnická díra“.
Hranice přídělových parcel nepřiléhají až ke katastrální hranici, ale končí na neexistující  parcele PK 851(cesta), v mapě je „vlastnická díra“.
V SPI je jako původ parcel ZE č. 189, 188, 186, 185, 161, 164, 166/2, 165, 166/1, 178, 175 a 173 veden stav PK, dle mého názoru (a při porovnání 
výměr) se jedná o přídělové parcely 

Po odstranění výše uvedených nesouladů budou v další fázi porovnány výměry v SPI a SGI.



Protokoly  o  zjišťování hranice  obvodu  
pozemkových  úprav  a  hranic  pozemků, které  
nevyžadovaly  řešení pozemkovými  úpravami



Protokoly  o  zjišťování hranice  obvodu  
pozemkových  úprav  a  hranic  pozemků, které  
nevyžadovaly  řešení pozemkovými  úpravami



Protokoly  o  zjišťování hranice  obvodu  
pozemkových  úprav  a  hranic  pozemků, které  
nevyžadovaly  řešení pozemkovými  úpravami



Řešení nesouladů, SezNe, ZDŘ



Protokoly  o  zjišťování hranice  obvodu  
pozemkových  úprav  a  hranic  pozemků, které  
nevyžadovaly  řešení pozemkovými  úpravami



Geometrické  plány  a  záznamy  podrobného  
měření  změn  na  obvodu  pozemkových úprav



Geometrické  plány  a  záznamy  podrobného  
měření  změn  na  obvodu  pozemkových úprav



Geometrické  plány  a  záznamy  podrobného  
měření  změn  na  obvodu  pozemkových úprav



Dokumentace  nového  geometrického  a  
polohového  určení  pozemků  a  dalších prvků 

polohopisu katastrální mapy

Měřické náčrty



Dokumentace  nového  geometrického  a  
polohového  určení  pozemků  a  dalších prvků 

polohopisu katastrální mapy
Přehled měřických náčrtů



Dokumentace  nového  geometrického  a  
polohového  určení  pozemků  a  dalších prvků 

polohopisu katastrální mapy

Zápisníky podrobného měření



Protokol  o  výpočtech  a  splnění  kritérií  
přesnosti  výsledku zeměměřické činnosti



Srovnávací  sestavení  parcel  s  porovnáním  
parcel  dosavadního  a obnoveného  

katastrálního  operátu  u  neřešených pozemků



Námitky podané k neřešeným pozemkům k 
rozhodnutí katastrálnímu úřadu

Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného 
katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo 
jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného 
katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje 
katastrální úřad.



Technická  zpráva,  popřípadě  dílčí  technické 
zprávy  podle  ucelených  etap



Seznam souřadnic pomocných a podrobných 
bodů v rozsahu týkajícím se obnovy souboru 

geodetických informací



Geometrické  plány  pro  vymezení  rozsahu  
věcného  břemene  k  části  pozemku



Digitální mapa ve vztažném měřítku 1 : 1 000 a 
údaje evidované o parcelách v  souboru  

popisných  informací  podle  schváleného  
návrhu  pozemkových  úprav



Digitální mapa ve vztažném měřítku 1 : 1 000 a 
údaje evidované o parcelách v  souboru  

popisných  informací  podle  schváleného  
návrhu  pozemkových  úprav



Digitální mapa ve vztažném měřítku 1 : 1 000 a 
údaje evidované o parcelách v  souboru  

popisných  informací  podle  schváleného  
návrhu  pozemkových  úprav

+ rejstřík a soupis budov



Podklady nebo listiny pro

1. vydání rozhodnutí o schválení změny hranic 
katastrálních území

2. vyznačení změn údajů o ochraně 
nemovitostí

3. jednání o změnách místních názvů a 
pomístních jmen



Jednání o změnách místních názvů a 
pomístních jmen



Dohody obcí o změnách hranic obcí



Průvodní záznam



Pravomocné rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv









Geography Markup Language (GML)
Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem je jazyk XML a 
slouží pro modelování, transport a ukládání geografických informací.



Témata k řešení a diskuzi

• Je OKO na podkladě výsledků PÚ podmnožinou OKO 
novým mapováním nebo je samostatnou formou obnovy?

?



Témata k řešení a diskuzi

• KMD odchylky, tolerance, systematické posuny, dvojí 
sořadnice

?



Témata k řešení a diskuzi



Témata k řešení a diskuzi



Témata k řešení a diskuzi



Témata k řešení a diskuzi

• Řešení x neřešení věcných břemen v rámci KoPÚ



Témata k řešení a diskuzi

• Řešení x neřešení věcných břemen v rámci KoPÚ



Témata k řešení a diskuzi

• Dostupnost stanovisek a výsledků dohod pracovních 
skupin SPÚ a ČÚZK

• VFP – jeho funkce (záměr x skutečnost)
• Řešení nesouladů v SPI a SGI v rámci KoPÚ
• Poddolovaná území – změna souřadnic polohy v čase
• Forma náčrtů ZPH, měřických náčrtů a náčrtů ZPMZ, 

vytyčovacích náčrtů
• Souslednost dějů v rámci KoPÚ
• Fotogrammetrické metody - drony
• Systém dvojích souřadnic a jeho zapracování do 

legislativy, výměry, tichý souhlas, napojení a přiřazení 
změn - KOČKOPES



… na českém katastru a 
pozemkových úpravách 

mě baví ta jejich pestrost –
každý den mě „překvapí“ 

něco jiného…

…děkuji za pozornost
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