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Metodický návod pro provádění pozemkových úprav

8. 2 Podrobné měření polohopisu (výškopisu)
Vyhotovení elaborátu podrobného měření:
Elaborát podrobného měření bude vyhotoven dle bodu V. přílohy
vyhlášky č. 13/2014 Sb. a digitální forma dat dle bodu 8.2.1.2.
8.2.1.1 Formát a označení výsledků zeměměřických činností
Název souboru s výsledkem zeměměřické činnosti se vytvoří složením z
šestimístného kódu k.ú., zkratky druhu výsledku zeměměřické činnosti – SKS,
čísla tohoto výsledku a zkratky dílčí náležitosti nebo přílohy.
Číslo výsledku zeměměřické činnosti je číslo PÚ. Jako oddělovač se použije
podtržítko (např. 622711_SKS_00791_mapa.pdf). 9

Podklady pro řešení pozemkové úpravy
Významným podkladem pro návrh pozemkové úpravy je polohopisné případně i
výškopisné zaměření skutečného stavu terénu.
Digitální struktura dat *.vfp.
Podklady Katastru nemovitostí.
Důležitými podklady jsou územně plánovací dokumentace, podklady katastru
nemovitostí, mapa BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka sloužící pro
rozlišení půdních a klimatických podmínek, které mají vliv na produkční schopnost
zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení), dříve vyhotovené studie území,
historické mapy – Císařské otisky map stabilního katastru.
https://ags.cuzk.cz/archiv/
a další potřebné podklady pro zpracování návrhu pozemkových úprav.

Změny ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.
§8
Zjišťování průběhu hranic

(2) Při zjišťování průběhu hranic se postupuje přiměřeně podle § 42
katastrálního zákona . Výsledkem zjišťování hranic obvodů pozemkových
úprav jsou vždy lomové body s kódem kvality 3
§ 42 katastrálního zákona
(ZPH pro obnovu KO novým mapováním)

§9

Vyrovnání a změna hranice katastrálního území
(2) Podklady pro změnu hranice katastrálního území pozemkový úřad
předloží katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí
a) v úvodu prací na návrhu pozemkových úprav; nelze-li novou hranici
katastrálního území ztotožnit s průběhem parcel zobrazených v katastrální
mapě, bude součástí dokumentace ke změně hranice katastrálního území
geometrický plán, nebo
b) v termínu stanoveném v dohodě podle § 10 odst. 1 , nejpozději 60 dní před
nabytím právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona ; v tomto případě
je geometrický plán nahrazen dokumentací pro obnovu katastrálního
operátu na základě výsledků pozemkových úprav.

§ 10
Zeměměřické činnosti
(1) Pozemkový úřad dohodne s katastrálním úřadem zejména postup a
náležitosti při zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických
informací pro pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené podle § 2
zákona a intervaly a formu, v jakých budou změny, týkající se pozemků, u
kterých je v katastru nemovitostí vyznačena poznámka o zahájení
pozemkových úprav, katastrálním úřadem pozemkovému úřadu předávány.
Součástí této dohody je stanovení podmínek k ochraně zájmů podle § 6 odst.
6 zákona katastrálním úřadem.
(2) Výměra území, zahrnujícího pozemky řešené podle § 2 zákona , se stanoví
výpočtem ze souřadnic lomových bodů hranice obvodu pozemkových úprav
určených s kódem 3 charakteristiky kvality souřadnic podrobných bodů.
(3) Výměra území zjištěná podle odstavce 2 se porovná s výměrou území
získanou součtem výměr všech parcel řešených podle § 2 zákona evidovaných
v katastru nemovitostí. Není rozhodující, jaký způsob určení výměry je u
parcel v katastru nemovitostí evidován. Rozdíl výměr se porovná s hodnotou
mezní odchylky stanovenou katastrální vyhláškou .

(4) Pokud rozdíl výměr podle odstavce 3 nepřekročí mezní odchylku
stanovenou katastrální vyhláškou , opraví se součty výměr pozemků
řešených podle § 2 zákona v soupise nároků opravným koeficientem
tak, aby zjištěný rozdíl podle odstavce 3 byl odstraněn.
Opravný koeficient se vypočte s přesností na 6 desetinných míst jako
podíl výměry obvodu podle odstavce 2 a výměry vypočtené součtem
výměr všech pozemků řešených podle § 2 zákona evidovaných v
katastru nemovitostí.
(6) U pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených podle § 2 zákona se
provede zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru
popisných a geodetických informací podle katastrální vyhlášky , aby byla
známa jejich skutečná výměra, druh pozemku a způsob využití v době
zpracování soupisu nároků a umožněn postup podle katastrální vyhlášky .

(7) Při podrobném měření polohopisu se zaměřují

prvky potřebné pro návrh pozemkových úprav,

kterými jsou zejména

drenážní šachty, studny, závlahové hydranty, vodní prameny, povrchové
odvodnění, koryta vodních toků, vodní nádrže, další vodní plochy, meze,
nadzemní a podzemní vedení, dřeviny rostoucí mimo les, osa železničních
kolejí, polní a lesní cesty, sjezdy, propustky, dráhy soustředěného odtoku,
povrchové vody, oplocení a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů
pozemků, budovy a drobné stavby.
Podle potřeby se provede rovněž podrobné výškopisné zaměření.

(8) V případě potřeby se provádí zjišťování vlastnických
hranic pozemků řešených podle § 2 zákona ,
na nichž se nacházejí porosty, a dále staveb a zahrad
zahrnutých mezi pozemky řešené podle § 2 zákona .
K tomuto zjišťování zve pozemkový úřad dotčené vlastníky
pozemků.
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