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Uvádění souřadnic obrazu u zpřesněných bodů v geometrickém plánu
Vážený pane inženýre,
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel dne 15. ledna 2018 Vaši žádost o stanovisko k
aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění
vyhlášky č. 87/2017 Sb. Tážete se, zda u bodů s kódem kvality 3 (zpřesněné body) v případě
přizpůsobení změny mapě, tzn. souřadnice obrazu jsou rozdílné od souřadnic polohy, je třeba v
geometrickém plánu uvádět i souřadnice obrazu nebo zda uvádět pouze souřadnice platného
geometrického a polohového určení, tedy souřadnice polohy. K tomuto dotazu sdělujeme:
Obsah seznamu souřadnic geometrického plánu je definován v bodě 17.23 přílohy katastrální
vyhlášky, uvádějí se v něm čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód kvality. Jak je
patrné i ze vzoru seznamu souřadnic v bodu 17.22 přílohy katastrální vyhlášky, souřadnicemi Y
a X se rozumí souřadnice pro zápis do KN. V poslední větě bodu 17.23 přílohy katastrální
vyhlášky je uvedeno, že u bodů se souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality vyšším než 3
se ve sloupci Souřadnice určené měřením uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od
souřadnic obrazu.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud jsou podrobné body v geometrickém plánu
vyznačovány s kódem charakteristiky kvality 3 (např. z Vámi uváděného důvodu jejich
zpřesnění), není důvod pro vyznačování jakýchkoliv dalších souřadnic v seznamu, neboť se
jedná o souřadnice pro zápis do KN, které budou tvořit nové geometrické a polohové určení
nemovitosti. Případné rozdílné souřadnice obrazu se v souladu s bodem 16.20 přílohy
katastrální vyhlášky v takových případech uvedou pouze do seznamu souřadnic nově určených
bodů v záznamu podrobného měření změn.
S pozdravem
Mgr. Martina Hercegová
ředitelka odboru řízení územních orgánů
(podepsáno elektronicky)
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