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Částka 1

V Praze dne 3. března 2004

Cena Kč 25,-

OBSAH:

A - NORMATIVNÍ ČÁST:
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A - NORMATIVNÍ ČÁST:
1 . D O D A T E K č . 1
ze dne 26. ledna 2004 č.j. 6874/2003-23, kterým se mění
P O K Y N Y č . 2 9
ČÚZK ze dne 14. listopadu 2003 č.j. 4766/2003-23,
k zápisu adresy trvalého pobytu fyzick é osoby a adresy
sídla právnické osoby a organizační slo žky státu
do katastru nemovitostí
Česk ý úřad zem ěm ě řick ý a katastr áln í vyd áv á podle § 3
písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zem ěm ěřických a katastr áln ích org ánech, ve znění pozdějš ích předpis ů, tento dodatek č. 1:
Č ÁST PRVN Í
1. V čl. I odst. 2 písmeno b) zn í:
„b) n ázev č ásti obce je údaj povinn ý v př ípad ě, že je r ůzn ý
od názvu obce; pokud obsahuje z ávorky, zapisuje se bez
z ávorek a bez jejich obsahu; je-li shodný s n ázvem obce,
nevyplňuje se, “.
2. V čl. I se odstavec 3.1 označuje jako odstavec 3.1.1 a na
konci tohoto odstavce se dopl ňuje věta „ Územn ě identifikační registr adres UIR-ADR neobsahuje PSČ po štovních
přihr ádek a organizac í.“.
3. V čl. I se za odstavec 3.1.1 doplňuje odstavec 3.1.2, který
zní:
„3.1.2 Podle odstavce 3.1.1 se nepostupuje u OPO uvedených v seznamu OPO na intranetov é adrese: http://intranet/oprsubj/ (viz Čl. III odst. 1.1.1), kter ý je pr ůb ě žně
dopl ňován. “.
4. V čl. I odstavec 3.2 zn í:
„3.2 Zjišt ění spr ávného PSČ
Je-li nutn é v adrese zkontrolovat (ov ěřit) ( Čl. III odst. 1.2)
PS Č, vyu žije katastr ální úřad
●

soubor „Abecedn í seznam obc í.doc“ (obsahuje seznam
obc í a částí obc í a jim přiřazená PS Č s v ýjimkou statut árn ích m ěst) nebo

●

p ub lik a ci Ab ec e dn í se zna m obc í a jejic h č ás t í a
poštovních sm ěrovac ích č ísel, kterou lze zakoupit na
v ětš ích po štách (obsahuje i členění statut árn ích m ěst až
na ulice z hlediska PSČ) nebo

●

●

č íselník PS Č s dodac ími (adresn ími) po štami, který je
za řazen do č íseln ík ů ISKN (obsahuje v šechna PS Č,
nejen PS Č dodac ích po št, ale i poštovních schr ánek a
organizac í; číseln ík obsahuje pouze kódy obc í, ve kter ých je um ístěna po šta s přiřazeným PS Č, proto jej nelze
v yu ž ít k vyhled áv án í v šech PS Č, kter é se mohou
vyskytnout v dané obci a k vyhledání PSČ pro obec, která
nem á poštu) nebo
s t r á n k y Č e s k é p o š t y n a i n t e r n e t o v s k é a d r e s e
http://www.cpost.cz/sluzbyonl/detail.asp?objID=373
(vhodný pro vyhledání PS Č pro danou obec, č ást obce,
pop ř ípad ě ulici a ve řejn é prostranství).".

5. V čl. II se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje č árkou a
dopl ňuje se p ísmeno m), kter é zní:
„m) ohlášen í obce a kraje o adrese s ídla jejich org án ů.“.
6. V čl. III se odstavec 1.1 ozna čuje jako odstavec 1.1.1.
7. V čl. III se za odstavec 1.1.1 dopl ňují odstavce 1.1.2 , 1.1.3
a 1.1.4, které zn ějí:
„1.1.2 U OPO, uveden ých v seznamu OPO ( Čl. I odst.
3.1.2) koordinuje vypln ěn í úpln ých údajů v adrese podle
Čl.I odst. 2 Česk ý úřad zem ěm ěřický a katastr áln í ve spolupr áci s jedním z př íslušných katastr áln ích úřadů. Katastr áln í ú řad zm ěn í adresu u této OPO pouze v př ípadě,
že mu byla doručena listina, kter á dokládá zm ěnu sídla
OPO.
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1.1.3 Podle odst. 1.1.1 se postupuje i v př ípadě OPO
zapsan ých v obchodn ím rejstř íku, pokud v něm uveden á
adresa jejich s ídla není úplná a jejich doplněním se adresa
s ídla v ěcn ě nezm ěn í (např. je možné doplnit PS Č nebo č ást
obce a č íslo orientačn í, pokud je v obchodním rejst ř íku
uvedeno č íslo popisn é a ulice nebo veřejn é prostranstv í).
1.1.4 Údaje do katastru nemovitost í se u OPO z Územn ě
identifikačního registru adres nepřeb íraj í, pokud by se jejich p řevzetím adresa s ídla uveden á v obchodn ím rejst ř íku
nebo v jin ých podkladech v ěcně (v ýznamov ě) zm ěnila
(např. nelze zm ěnit název ulice jenom proto, že podle
Územn ě identifikačního registru adres je č íslo popisné v
jiné ulici, než je uvedena ve v ýpisu z obchodního rejstř íku).
V takov ém př ípad ě se ponech á v katastru nemovitostí
adresa shodn á s v ýpisem z obchodn ího rejstř íku a katastr ální úřad upozorn í v souladu s § 32 obchodn ího zákon í k u p ř í s l u š n ý r e j s t ř í k o v ý s o u d n a n e s h o d u m e z i
skute čn ým stavem (platnou adresou) a adresou s ídla
zapsanou v obchodn ím rejst ř íku. Současn ě katastr áln í
úřad vyzve OPO, aby ohlásila spr ávnou adresu k z ápisu do
obchodn ího rejstř íku. Adresa OPO se v katastru nemovitostí oprav í a ž na z ákladě v ýpisu z obchodního rejstř íku.
Obdobn ě se postupuje i u OPO zapsan ých v jin ém zákonem stanoven ém rejst ř íku, pokud z ápisem do n ěj OPO
vznik á.".
8. V čl. III se na konci odstavce 1.2 doplňuje v ěta
„PS Č poštovních schr ánek a organizac í mají přednost před
PS Č dodac ích pošt. “.
9. V čl. III odstavec 1.3 zn í:
„1.3 Nezn ámý vlastn ík nebo jiný opr ávněný
Je-li ú častníkem ř ízení (V, Z, OR, OO) OFO nebo OPO,
která byla převzata z předchoz ích evidenc í, a u kter é nen í
znám á adresa ani pouze obec jejího posledn ího znám ého
pobytu nebo s ídla, převezme se s údaji v podob ě, jak je
dosud evidovan á v katastru nemovitost í, tzn. z ůstane
zapsan á i nad ále sv ým jm énem a př íjmen ím v kolonce
„n ázvu“ a p ísmeny velk é abecedy.
V př ípadě, že jsou údaje o OS aktualizov ány, zapíše se v
kolonce „obec“ jednotn ý text „adresa neznám á“.".
10. V čl. III odstavci 2.3 se ve druh é větě slova „se přeb írají
údaje z CRO “ nahrazují slovy „a zjištění, že v CRO je
spr ávná (aktuální) adresa, převezmou se údaje z CRO,
aniž je pro z ápis zm ěny adresy p ředložen zvláštn í doklad “.
11. V čl. III se na konci odstavce 2.4 doplňuje v ěta
„Uveden é se týk á i nesouladu v PS Č. “.
12. V čl. III se odstavec 2.5 označuje jako odstavec 2.5.1.
13. V čl. III se za odstavec 2.5.1 doplňuje odstavec 2.5.2 kter ý
zní:
„2.5.2 Dopisy podle odstavce 2.5.1 se negenerují pokud:
●

rozdíl v atributech u navržen ého OS proti CRO je v n ázvu
části obce, kter ý je shodný s n ázvem obce nebo

●

ve statut árn ích m ěstech je u navr žen ého OS uveden
název m ěstsk é části, kterou CRO neobsahuje nebo

●

je u navr žen ého OS uveden n ázev obce, nam ísto kter ého
je v CRO uveden n ázev m ěstsk é č ásti a

●

v Praze se rozdíl v atributech týká názvu okresu, kdy
nam ísto „hl.m.Praha “ m á b ýt spr ávn ě „hlavn í m ěsto
Praha“.".

14. V čl. III odstavec 2.6 zn í:
„2.6 Odesílán í dopisu adresovan ého na MV
Katastráln í úřad po ulo žen í dopisu pro MV do souboru s
n ázvem obsahujíc ím rodné č íslo (bez lom ítka)_k ód pracov i š t ě _d atu m v y tv o ře n í ve form átu RRM M DD (n ap ř.
7812313518_101_040123) za šle jeho kopii v elektronick é
podob ě (e-mailem) Českému úřadu zem ěm ěřickému a katastr álnímu na adresu (MV_chyby@cuzk.cz). Katastr áln í
úřad odes ílá dopisy pro MV Česk ému úřadu zem ěm ě řick ému a katastráln ímu bez duplicit, hromadn ě jedenkr át za
m ěsíc (v ždy k poslednímu dni v m ěs íci), při v ětš ím po čtu
zm ěn je možné i jedenkr át za čtrn áct dnů (k 15. dni dan ého
m ěsíce a k poslednímu dni v m ěs íci). Česk ý úřad zem ěm ěřick ý a katastráln í dopisy shroma ž d’uje a v ždy za určit é
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časov é období (nejm én ě jedenkr át za m ěs íc) je po vyřazení
p ř ípadných duplicit předáv á MV.".
15. V čl. III odstavec 2.7 zn í:
„2.7 Neov ěření účastníka v CRO
2.7.1 Nen í-li ú častn ík automaticky ov ěřen na CRO, ale byl
v CRO nalezen podobn ý, lze ho ov ěřit uživatelem. Ov ěření
lze prov ést pouze po zjištění, že údaje v podkladech pro
z ápis do katastru nemovitost í a údaje v CRO se t ýkají t éže
osoby.
2.7.2 Nen í-li účastn ík ově řen na CRO a nebyl nalezen v
CRO ani podobný, katastr áln í úřad pro šetř í údaje o OS a
pokud z listin ani z dalš ích přiložen ých podkladů nezjistí
chybu, zapí še OS do katastru nemovitostí a nesoulad ohlás í p ř í m o M V n a a dresu „M iniste rs tvo v nitra, o dbor
spr ávn ích činnost í, po štovn í p řihr ádka 21/SC, 170 34
Praha 7".
2.7.3 Podle odst. 2.7.2 postupuje katastr áln í úřad i u cizince, kter ý m á povolen trvalý pobyt na územ í České republiky a nebyl nalezen v CRO. Katastr áln í úřad pro šetř í
údaje o OS z pr ůkazu o povolen í k trvalému pobytu nebo z
jiného podkladu uvedeného v Čl. II odst. 1. Pokud nezjistí
chybu, zapí še OS do katastru nemovitostí a nesoulad ohlás í př ímo MV na adresu uvedenou v odst. 2.7.2. Adresa
p řechodného pobytu ani adresa pobytu při ud ělen í azylu se
u OS do katastru nemovitostí nezapisuje.".
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datab ázi generov ána automatická zm ěna na všechny OS totožn é s původní verz í aktualizovan ého OS. Zm ěna je na c ílov ý c h p ra c o v i š t í c h p ro v ed e n a a ut o m a ti c k y v y t v o ř en í m
zm ěnov ého ř ízení Z a jeho automatick ým zplatněním. Do popisu tohoto řízení Z je zaps án odkaz na p ůvodní ř ízení (v četně
pracoviště), obdobn ý jako u JPV s celostátní p ůsobností, tedy
např.:
„Zm ěnový z áznam pro OS 64949681, T-Mobile Czech Republic
a.s. vytvo řen ř ízen ím Z-773/2004-407 na prac.: K Ú pro
Plzeňský kraj, KP Plze ň-sever “.
Č ÁST DRUH Á
1. Přechodná ustanoven í
Česk ý úřad zem ěm ěřick ý a katastr ální z došlých dopis ů
katastráln ích úřadů vygenerovaných na MV před verz í APV
ISKN 4.3 vyřad í ty, kter é obsahují pouze nesoulad v údaji
o č ásti obce, jejíž n ázev je shodn ý s n ázvem obce, d ále ty,
které v př ípad ě adres ve statut árn ích m ěstech obsahují
nesoulad v údaji o m ěstsk é č ásti a v údaji o názvu obce,
kdy MV nam ísto názvu obce m á vyznačenu m ěstskou č ást,
a MV je nepředá.
2. Závěrečn é ustanovení
Tento dodatek nabýv á účinnosti dnem 30. ledna 2004.
místopředseda:
Ing. Oldřich P a š e k v.r.

16. Čl ánek IV zní:
„Čl. IV
Distribuce změny u sjednoceného OS
V p ř ípad ě aktualizace OS, tj. zm ěny atributů u OS (krom ě R Č,
I ČO a doplněk IČO), je po replikaci zm ěny do centra v centr ální
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ZPRAVODAJ Č ÚZK

2 . P O K Y N Y č . 3 0
Česk ého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne
25. února 2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytován í podkladů
pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání v ýsledků
měření u geometrických plánů vyhotovených ve
stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body
určovány v S-JTSK povinně

3.1.1

Bez úplatně kopii katastr ální mapy (př íp. map dř ív ějš ích
pozemkov ých evidencí), kopii SGP, seznam sou řadnic
podrobných bodů ve form ě souboru *.txt.

3.1.2

Za úplatu
kopie PN, ZPMZ, GP, n áčrtů podrobn ého m ěřen í (existenci a rozsah zjist í vyhotovitel nahlédnutím do vybran ých sestav aplikace Poskytnutí údajů (dále jen „PU“)
Informačn ího syst ému katastru nemovitost í (d ále jen
„ISKN “), např. do PU 172, PU 178, PU 070, př íp. do
přehledu ZPMZ - přehledu s ítě PBPP a jejího vývoje v
SMO-5), kopie geodetických údajů bodů polohov ých
bodov ých polí, tisk č íselného pl ánu z aplikace PU ISKN.

3.2

Vyhotovitelé předávají
v r ámci stanoven ých př íloh seznam souřadnic nov ě
ur čen ých bodů ve form ě souboru *.txt.

3.3

V ýpočet v ým ěr je prov áděn
ze souřadnic lomov ých bodů v S-JTSK, v ým ěry díl ů
parcel ZE se určuj í graficky.

4.

Prostory s katastr ální mapou na podklad ě technickohospod ářsk é mapy (dále jen „THM “) se seznamem souřadnic podrobných bod ů

Česk ý úřad zem ěm ě řick ý a katastr áln í vyd áv á podle § 3
písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zem ěm ěřických a katastr áln ích org ánech, ve znění pozdějš ích p ředpisů, tyto pokyny:
Čl. I
Katastráln í úřad (dále jen „K Ú “) ve stanoven ých prostorech,
ve kter ých jsou podrobn é body určov ány v S-JTSK povinně)1)
p o s k y tu j e (p r o s t ře d n i c t v í m k a t a s t r á l n í c h p ra c o v i š t’) v
nezbytn ém rozsahu podklady pro vyhotoven í geometrick ých
pl án ů (dále jen „GP “) 2) a přeb ír á v ýsledky m ěření s ohledem
na polohopisnou mapu velkého m ěř ítka s popisem, kter á v
těchto prostorech pln í funkci katastráln í mapy:

Č ástka 1

1.

Prostory s digitální katastr ální mapou (dále jen „DKM “)

4.1

K Ú poskytuje:

1.1

K Ú poskytuje:

4.1.1

1.1.1

Bez úplatně v ým ěnn ý form át DKM.

1.1.2

Za úplatu
kopie m ě řick ých (poln ích) n á črt ů (d ále jen „PN “),
p ředcházejíc ích z áznam ů podrobn ého m ěření zm ěn
(d ále jen „ZPMZ“), p ředch ázejíc ích GP a geodetick ých
údajů bodů polohov ých bodov ých polí.

Bez úplatně kopii katastr ální mapy (př íp. map dř ív ějš ích
pozemkov ých evidencí), kopii PČB, kde je veden, kopii
SGP, seznam souřadnic podrobných bod ů ve form ě
souboru *.txt.

4.1.2

Za úplatu
podklady podle odst. 3.1.2.

4.2

Vyhotovitelé předávají v r ámci stanoven ých př íloh seznam souřadnic nov ě ur čených bodů ve form ě souboru
*.txt.

4.3

V ýpočet v ým ěr je prov áděn
ze souřadnic lomov ých bodů v S-JTSK, v ým ěry díl ů
parcel ZE se určuj í graficky.

5.

Prostory s katastr ální mapou na podklad ě THM bez
seznamu souřadnic podrobn ých bod ů z THM, ale s
mo žnost í jejich předpisu (v ýpočtu)

5.1

K Ú poskytuje:

5.1.1

Bezplatn ě
kopii katastr áln í mapy (př íp. map dř ív ějš ích pozemkov ý c h e v i d e n c í ) , k o p i i S G P , s e z n a m s o u ř a d n i c
podrobných bod ů z předcházejíc ích ZPMZ ve form ě
souboru *.txt a podklady z tvorby THM pro p ředpis
p ůvodn ích bod ů katastráln í mapy.

5.1.2

Za úplatu
podklady podle odst. 3.1.2.

5.2

Vyhotovitelé předávají
v r ámci stanoven ých př íloh seznam souřadnic nov ě
ur čen ých bod ů a bod ů p ůvodn í kresby katastr áln í mapy
vypo čten ých z podklad ů THM ve form ě souboru *.txt.

5.3

V ýpočet v ým ěr je prov áděn
ze souřadnic lomov ých bodů v S-JTSK v př ípad ě zam ěření nebo v ýpo čtu v šech lomov ých bodů zm ěnou dotčen é parcely, graficky v ostatních př ípadech, v ým ěry díl ů
parcel ZE se ur čuj í graficky, pokud je nelze vypoč ítat ze
souřadnic lomov ých bodů vypočtených z podkladů z
THM.

6.

Prostory s katastr ální mapou na podklad ě THM bez
seznamu souřadnic podrobných bodů z THM a bez

1.2

Vyhotovitelé GP před ávaj í v r ámci stanovených př íloh
podle § 69 odst. 3 vyhl ášky č. 190/1996 Sb., ve zn ěn í
pozdějš ích předpis ů (d ále jen „Vyhotovitelé předávají “):
zm ěnov é v ěty DKM ve v ým ěnn ém form átu, př ípadně
seznam souřadnic nov ě ur čených bodů ve form ě souboru *.txt.

1.3

V ýpo čet v ým ěr je prov ád ěn ze souřadnic lomov ých
bod ů DKM.

2.

Prostory s katastr áln í mapou na podkladě Z ákladn í
mapy velkého m ěř ítka (dále jen „ZMVM “) s vedeným
p řehledem čísel bod ů (dále jen „P ČB “)

2.1

K Ú poskytuje:

2.1.1

Bez úplatně
kopii katastr ální mapy (př íp. map d ř ív ěj ších pozemkov ých evidenc í), kopii PČB a spole čného grafick ého
podkladu pro přiřazen í k ód ů BPEJ podle § 65 odst. 1
p ísm. b) vyhl ášky č. 190/1996 Sb., ve zn ěn í pozd ěj ších
p ř e d p i s ů , ( d á l e j e n „ S G P “) , s e z n a m s o u řa d n i c
podrobných bod ů ve form ě souboru *.txt 3).

2.1.2

Za úplatu
kopie PN, ZPMZ, GP, n áčrtů podrobn ého m ěření a
geodetick ých údaj ů bod ů polohov ých bodov ých pol í.

2.2

Vyhotovitelé před ávají v r ámci stanoven ých př íloh seznam sou řadnic nových bodů ve form ě souboru *.txt.

2.3

V ýpo čet v ým ěr je prov ád ěn ze souřadnic lomov ých
bod ů v S-JTSK, vým ěry dílů parcel vedených ve zjednodušen é evidenci (dále jen „ZE“) se určují graficky.

3.

Prostory s katastrální mapou na podkladě ZMVM bez
veden ého P ČB

3.1

K Ú poskytuje:

1)

2)
3)

§ 66 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnick ých a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a
zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, Z ásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK ze dne 3.10.2003 č.j. 4492/2003-22.
§ 19 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 62 až 74a vyhlášky č. 190/1996 Sb.
K pořízení seznamu souřadnic ve formě souboru *.txt použijí KÚ exportu bodů v aplikaci PU ISKN (PU240).
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v ých evidenc í), kopii SGP, seznam souřadnic podrobných bodů z předcházejících ZPMZ (S-JTSK) ve form ě
souboru *.txt nebo kopie seznamu souřadnic, pokud
nejsou k dispozici v souboru *.txt.

6.1

KÚ poskytuje:

6.1.1

Bez úplatn ě
kopii katastráln í mapy (p ř íp. map dř ívějš ích pozemkov ý c h e v i d e n c í ) , k o p i i S G P , s e z n a m s o u ř a d n i c
podrobn ých bod ů z předcházejících ZPMZ ve form ě
souboru *.txt nebo kopie seznamu souřadnic, pokud
nejsou k dispozici v souboru *.txt.

9.1.2

Za úplatu
ostatn í podklady podle odst. 3.1.2.

9.2

Vyhotovitel é před ávají
v r ámci stanovených př íloh seznam souřadnic nov ě
určených bod ů ve form ě souboru *.txt.

6.1.2

Za úplatu
podklady podle odst. 3.1.2.

9.3

6.2

Vyhotovitelé před ávaj í
v r ámci stanoven ých př íloh seznam sou řadnic nov ě
ur čen ých bod ů ve form ě souboru *.txt.

Výpo čet v ým ěr je prov ád ěn
ze souřadnic lomov ých bod ů v S-JTSK v př ípadě zam ěřen í nebo výpočtu v šech lomov ých bod ů oddělované
parcely, graficky v ostatních př ípadech, v ým ěry d ílů
parcel ZE se určují graficky.

6.3

Výpo čet v ým ěr je prováděn
ze souřadnic lomov ých bod ů v S-JTSK v př ípad ě zam ěřen í v šech lomov ých bod ů zm ěnou dotčen é parcely,
graficky v ostatních p ř ípadech, vým ěry díl ů parcel ZE
se určují graficky.

10.

Prostory s katastráln í mapou digitalizovanou (d ále jen
„KM-D“)

10.1

K Ú poskytuje:

7.

Prostory s katastráln í mapou na podkladě THM vyhotovené metodou fotogrammetrické údržby a obnovy (dále
jen „F ÚO “)

7.1

K Ú poskytuje:

7.1.1

Bez úplatn ě
kopii katastráln í mapy (p ř íp. map dř ívějš ích pozemkov ý c h e v i d e n c í ) , k o p i i S G P , s e z n a m s o u ř a d n i c
podrobn ých bod ů z předcházejících ZPMZ ve form ě
souboru *.txt nebo kopie seznamu souřadnic, pokud
nejsou k dispozici v souboru *.txt.

7.1.2

Za úplatu
podklady podle odst. 3.1.2.

7.2

Vyhotovitelé před ávaj í
v r ámci stanovených př íloh seznam souřadnic nov ých
bodů ve form ě souboru *.txt.

7.3

Výpo čet v ým ěr je prováděn
ze souřadnic lomov ých bod ů v S-JTSK v př ípad ě zam ěřen í v šech lomov ých bod ů zm ěnou dotčen é parcely,
graficky v ostatních p ř ípadech, vým ěry díl ů parcel ZE
se určují graficky.

8.

10.1.1 Bezúplatn ě
v ým ěnn ý form át KM-D v rozsahu potřebn ém pro vyhotoven í GP, seznam souřadnic podrobn ých bod ů z
předchoz ích ZPMZ (S-JTSK) ve form ě souboru *.txt.
10.1.2 Za úplatu
ostatn í podklady podle odst. 3.1.2.
10.2

Vyhotovitel é předkládaj í
zm ěnov é v ěty KM-D ve v ým ěnném form átu a seznam
sou řadnic nov ě určených bod ů a pou žitých identick ých
bodů v S-JTSK, př ípadně pouze tyto seznamy v rámci
stanovených p ř íloh jak v dosavadním souřadnicov ém
syst ému nebo m ístním souřadnicov ém systému, tak v
S-JTSK (o č íslov ání bodů se provede v rámci ZPMZ, ve
kter ém byly souřadnice S-JTSK ur čeny) ve form ě soubor ů *.txt a protokol o zobrazení zm ěny do KM-D.

10.3

V ýpo čet v ým ěr je prov ád ěn
ze souřadnic lomov ých bod ů v S-JTSK v př ípadě zam ěřen í v šech lomov ých bod ů oddělované parcely, graficky
(tj. ze souřadnic v grafick ém souboru KM-D) v ostatních
př ípadech.

11.

K Ú krom ě v ý še uveden ých podkladů poskytne pro vyhotovení geometrického plánu dalš í podklady a to zej m é n a z e s o u b o ru p o p is n ý c h in f o r m a c í p ř íp . k
poskytnut é map ě b ýval ého pozemkov ého katastru
(nebo jin ému grafick ému zn ázorn ěn í nemovitostí) i
př íslušné písemné údaje z ve řejných knih a oper átů
dř ívějš ích pozemkov ých evidenc í.

12.

Vyhotovitel é GP maj í d ále k dispozici v ýstupy z databá’
ze trigonometrických a zhuš tovac
ích bodů (DATAZ) na
internetov ých str ánk ách Českého úřadu zem ěm ěřick ého a katastr áln ího. Tyto v ýstupy jsou poskytov ány
bez úplatně.

13.

Výsledky m ěřen í jsou uklád ány do registru souřadnic
(dále jen „RES“) ISKN. K Ú do RES ISKN vlo ží i souřadnice t ěch podrobn ých bod ů, kter é byly ur čeny v
S-JTSK do doby za řazení katastr álního územ í mezi
prostory, ve kterých je poloha podrobn ých bod ů povinně
určována v S-JTSK. Tyto souřadnice K Ú do RES ISKN
vlož í nejpozději do 1. června 2004.

14.

PČB nově zakládány nejsou (nepou žije se ustanovení
odst. 1.1.8 N ávodu pro spr ávu a vedení katastru nemovitost í ze dne 14.8.2001 č.j. 4571/2001-23, d ále jen
„N ávod“, ustanoven í § 13 odst. 8 vyhl ášky č. 190/1996
Sb ., ve z n ěn í p oz d ěj š ích p ředp is ů, je napln ěno
možností tisku č íseln ého plánu v aplikaci PU ISKN), v
prostorech s povinným určováním podrobných bod ů v
S-JTSK bez vedeného PČB m ů že b ýt nad ále veden
přehled ZPMZ v P řehledu sítě PBPP a jejího v ývoje
(př íloha č. 19 N ávodu).

15.

Samostatnými pravidly Česk ého úřadu zem ěm ěřick ého
a katastr áln ího ze dne 20.1.2004 č.j. 5896/2003-22 je
řešeno přejím ání a hodnocen í v ýsledk ů ur čení bodů
podrobn ého polohov ého bodového pole a podrobn ých
bodů technologi í GPS.

Prostory s katastr ální mapou na podkladě mapy vyhotovené podle Instrukce A (d ále jen „nov ého m ěřen í“)

8.1

KÚ poskytuje:

8.1.1

Bez úplatn ě
kopii katastráln í mapy (p ř íp. map dř ívějš ích pozemkov ých evidenc í), kopii PČB (je-li veden), kopii SGP, seznam souřadnic podrobn ých bodů z předch ázejíc ích
ZPMZ ve form ě souboru .txt (nebo kopie seznamu souřadnic, pokud nejsou k dispozici v souboru *.txt) a
podklady z „nov ého m ěřen í “ pro předpis původn ích
bodů.

8.1.2

Za úplatu
ostatní podklady podle odst. 3.1.2.

8.2

Vyhotovitelé před ávaj í
v r ámci stanoven ých př íloh seznam sou řadnic nov ě
určen ých bod ů a bod ů původn í kresby katastr ální mapy
vypočtených z podkladů „nov ého m ěřen í“ ve form ě souboru *.txt.

8.3

Výpo čet v ým ěr je prováděn
ze souřadnic lomov ých bod ů v S-JTSK v př ípad ě zam ěřen í nebo v ýpo čtu v šech lomov ých bodů zm ěnou dotčené parcely, graficky v ostatních př ípadech, v ým ěry dílů
parcel ZE se ur čují graficky, pokud je nelze vypoč ítat ze
souřadnic lomov ých bodů vypočtených z podkladů z
„nového m ěřen í“.

9.

Prostory se s áhovou katastráln í mapou

9.1

KÚ poskytuje:

9.1.1

Bez úplatn ě
kopii katastráln í mapy (p ř íp. map dř ívějš ích pozemko-
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Čl. II
Tyto pokyny nab ývají ú činnosti dnem 15. b řezna 2004.
místopředseda
Ing. Oldřich P a š e k v.r.

3 . D O D A T E K č . 3
ke Struktuře vým ěnného formátu informačn ího systému
katastru nemovitostí Česk é republiky č. j. 5598/2002-24,
ve znění dodatku č. 1 č. j. 2893/2003-24 ze dne 30. 6. 2003
a dodatku č. 2 č. j. 5165/2003-24 ze dne 18. 11. 2003
I.
Struktura v ým ěnného form átu informa čn ího syst ému katastru nemovitost í Česk é republiky č. j. 5598/2002-24 ze dne
6.12.2002, ve znění dodatku č. 1 č. j. 2893/2003-24 ze dne
30.6.2003 a dodatku č. 2 č. j. 5165/2003-24 ze dne 18.11. 2003
se m ění takto:
1. V bodu 1.1.1 se v textu „&HVERZE;"2.5" “ č íslice „2.5 “
nahrazují č íslicemi „2.6“.
2. V bodu 1.3 se pod odstavec označen ý jako „Upozornění“
vkl ád á nov ý text, kter ý zní:
„Poznámka:
V exportu, kde je uplatněna omezující podm ínka OS (oprávněný subjekt), jsou obsa ženy všechny údaje nutn é pro vytvořen í
V ýpisu z katastru nemovitost í pro v šechny LV, na kter ých m á
zadan ý OS spoluvlastnictv í. Do bloku ř ízen í jsou vybr ána ř ízen í
typu V (vk lad), Z (z áz nam) a OR (ostatn í rozhodnut í).
Podm ínkou pro vytvoření LV je export skupin NEMO, JEDN,
BDPA, VLST, JPVZ a RIZE."
3. V bodu 1.4 č ásti a) se pod odstavec ozna čen ý jako
„Poznámka“ vkládá nov ý text, kter ý zn í:
„Poznámka:
Krom ě v ý še popsaných princip ů jsou OS souč ást í exportu
zm ěn i v p ř ípadech, kdy u nich za exportovan é období nedošlo
ke vzniku, z ániku či zm ěn ě. Jedná se o n ásledujíc í př ípady:
a) vlastnictv í - potom souč ástí exportu jsou OS, na kter é je ve
vlastnictv í vazba.
b) JPV - potom souč ástí exportu jsou OS, na kter é je v JPV
vazba JPV pro a k tíži.
c) SJM - potom sou částí exportu jsou partne ři SJM, na kter é
je ze SJM vazba.“
II.
Tento dodatek nab ýv á účinnosti dne 5. 3. 2004.
předseda:
Ing. Karel V e č e ř e v.r.

B - OZNAMOVACÍ ČÁST:
1. Vyhlášení platnosti obnoven ého katastrálního oper átu
Podle § 17 z ákona Česk é národní rady č. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitost í Česk é republiky (katastr áln í zákon), ve
znění pozdějš ích předpis ů, a ve smyslu § 56 vyhlášky Č ÚZK č.
190/1996 Sb., ve zn ěn í pozd ěj ších předpis ů, byla vyhlá šena
platnost obnoven ého katastr álního oper átu v t ěchto okresech
a katastráln ích územ ích:
Číselný kód
a název okresu

Číselný kód
a název katastrálního území

Ke dni

3201 Bene šov
3203 Kladno

616770 Bystřice u Bene šova-č 31.12.03
764558 Hnidousy
31.12.03

Č ástka 1

3205 Kutn á Hora
661651 Zderadiny-č
01.07.03
3206 M ělník
756148 Kadlín-č
03.11.03
3206 M ělník
645338 Hořín
20.01.06
3206 M ělník
645320 Brozánky
22.12.03
3209 Praha-východ
725218 Polerady u Prahy-č
20.10.03
3210 Praha-západ
627828 Karlík
08.12.03
3211 Příbram
789259 Záborná Lhota
17.06.03
3211 Příbram
667153 Kňovice
09.06.03
3301 České Budějovice 753131 Srubec
24.10.03
3301 České Budějovice 649651 Hůry
27.10.03
3301 České Budějovice 636797 Haklovy Dvory
14.10.03
3301 České Budějovice 648001 Hrdějovice
30.12.03
3301 České Budějovice 774731 Úsilné
04.12.03
3301 České Budějovice 683035 Libn íč
09.12.03
3302 Český Krumlov 790796 Chlumec
28.08.03
3302 Český Krumlov 750263 Žestov
10.11.03
3302 Český Krumlov 628981 Jen ín
22.12.03
3302 Český Krumlov 740608 Janské Údolí
15.12.03
3302 Český Krumlov 750255 Cip ín
10.11.03
3302 Český Krumlov 645231 Hořice na Šumavě
15.12.03
3302 Český Krumlov 739961 Střítež u Kaplice
22.12.03
3304 Pelhřimov
725749 Zmišovice
11.12.03
3305 Písek
756822 Bořice u Mirotic
26.11.03
3305 Písek
617601 Radobytce
08.10.03
3305 Písek
761621 Svučice
02.12.03
3306 Prachatice
797251 Vrbice u Žitn é-č
20.10.03
3306 Prachatice
616290 Horní Nakvasovice-č
31.10.03
3306 Prachatice
616281 Dolní Nakvasovice-č
31.10.03
3306 Prachatice
693961 Ratiborova Lhota
21.11.03
3307 Strakonice
770191 Zadn í Zborovice-č
13.10.03
3307 Strakonice
775789 Uzeničky-č
04.11.03
3307 Strakonice
623482 Číčenice-č
13.12.03
3308 Tábor
619477 Čenkov u Bechyně
18.12.03
3308 Tábor
652822 Mašovice
11.12.03
3401 Domažlice
702960 Němčice u Kdyně-č
15.12.03
3401 Domažlice
619701 Čermná u Staňkova-č 23.12.03
3403 Karlovy Vary
719315 Pernink
15.12.03
3403 Karlovy Vary
754684 Beroun u Starého Sedla 19.12.03
3404 Klatovy
700665 Myslív-č
22.10.03
3404 Klatovy
700681 Nový Dvůr u Myslíva-č 22.10.03
3404 Klatovy
725129 Pu šperk-č
01.10.03
3404 Klatovy
654604 Bezpravovice-č
14.10.03
3404 Klatovy
720054 Trsice
19.12.03
3404 Klatovy
675822 Biřkov-č
23.10.03
3404 Klatovy
607134 Ostřetice-č
30.12.03
3404 Klatovy
678228 Kvášňovice
15.12.03
3404 Klatovy
717282 Maňovice u Pačejova 15.12.03
3404 Klatovy
761371 Maršovice u Svoj šic
16.10.03
3404 Klatovy
761362 Částkov u Svojšic
27.10.03
3404 Klatovy
719986 Chamutice
08.10.03
3405 Plzeň-m ěsto
722367 Bru čná
20.10.03
3405 Plzeň-m ěsto
722341 Hradiště u Plzně
31.10.03
3405 Plzeň-m ěsto
722120 Bolevec
10.11.03
3405 Plzeň-m ěsto
721981 Plzeň-č
05.12.03
3407 Plzeň-sever
774197 Kn íje
10.11.03
3407 Plzeň-sever
648337 Chotin á
19.12.03
3407 Plzeň-sever
701114 Kostelec u Nadryb
15.12.03
3407 Plzeň-sever
701122 Nadryby
19.12.03
3407 Plzeň-sever
708399 Nynice
24.11.03
3407 Plzeň-sever
708402 Planá u Nynic
15.12.03
3407 Plzeň-sever
624021 Čivice
29.10.03
3409 Sokolov
660434 Jinřichovice v
Krušných horách
12.12.03
3409 Sokolov
678643 Liboc u Kynšperka
nad Ohří-č
18.11.03
3409 Sokolov
615129 Bublava-č
18.11.03
3409 Sokolov
660451 Mezihorská
12.12.03
3409 Sokolov
629871 Boučí
22.12.03
3409 Sokolov
629898 Horní Nivy
22.12.03
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3409 Sokolov
3409 Sokolov
3409 Sokolov
3410 Tachov
3410 Tachov
3410 Tachov
3410 Tachov
3410 Tachov
3410 Tachov
3410 Tachov
3501 Česká L ípa
3501 Česká L ípa
3501 Česká L ípa
3501 Česká L ípa
3501 Česká L ípa
3501 Česká L ípa
3502 Děčín
3504 Jablonec
nad Nisou
3504 Jablonec
nad Nisou
3505 Liberec
3506 Litom ěřice
3601 Havlíčkův Brod
3601 Havlíčkův Brod
3602 Hradec Králové
3604 Jičín
3605 Náchod
3605 Náchod
3605 Náchod
3605 Náchod
3605 Náchod
3605 Náchod
3605 Náchod
3606 Pardubice
3606 Pardubice
3607 Rychnov
nad Kně žnou
3607 Rychnov
nad Kně žnou
3607 Rychnov
nad Kně žnou
3607 Rychnov
nad Kně žnou
3607 Rychnov
nad Kně žnou
3607 Rychnov
nad Kně žnou
3608 Semily
3608 Semily
3608 Semily
3608 Semily
3609 Svitavy
3610 Trutnov
3610 Trutnov
3611 Ústí nad Orlicí
3701 Blansko
3701 Blansko
3702 Brno-m ěsto
3703 Brno-venkov
3703 Brno-venkov
3703 Brno-venkov
3704 Břeclav
3705 Zlín
3705 Zlín
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629880 Dolní Nivy
629901 Horní Rozmy šl
651621 Chlum Svaté Maří-č
716081 Popov u Stříbra
716090 Vrhave č
665380 Pozorka u Kladrub
665355 Kladruby u Stříbra
770671 Pavlíkov
u Třemešného-č
761443 Řebří-č
665371 Milevo-č
603686 Bezděz-č
628212 Doksy
u M áchova jezera-č
726192 Postřelná
779822 Velký Valtinov
790508 De štná u Dub é -č
689475 Lvová-č
630471 Dolní Žleb

22.12.03
22.12.03
02.12.03
02.12.03
02.12.03
03.12.03
30.12.03

30.06.03
26.08.03
12.12.03
18.12.03
04.08.03
19.11.03

765023 Tanvald

12.12.03

796221 Železný Brod
603414 Jílové u Hodkovic
nad Mohelkou
685429 Litoměřice
709671 Vadín-č
750166 Slavíkov u Chotěboře-č
647101 Pra žské Předměstí
752118 Staňkova Lhota
657336 Jaroměř
648426 Velké Poříčí
701297 Babí u Náchoda
754803 Bystré u Stárkova
754820 Chlívce
779253 Maršov nad Metují-č
621099 Bohdašín nad Ole šnicí
606171 L ázně Bohdaneč
653012 Choteč u Holic-č

09.12.03
19.11.03
15.12.03
15.12.03
18.12.03
08.12.03
12.12.03
26.08.03
03.07.03
16.12.03
11.12.03
11.12.03
17.12.03
11.12.03
08.12.03
11.12.03

627577 Běstviny

26.11.03

744191 Panská Habrová-č

25.07.03

627534 Pulice

02.12.03

769673 Třebešov-č

15.09.03

627496 Dobruška

21.12.03

724939 Pohoří u Dobru šky
628280 Malý Rohozec
666483 Klokočí u Turnova
666491 Lou čky u Turnova
762695 Škodějov
782521 Víska u Jevíčka-č
769151 Horní Staré M ěsto
649007 Hvězda
615153 Bu čina-č
776602 Valchov
608483 Mladkov u Boskovic
612014 Starý L ískovec
621226 Česká
698199 Mokrá u Brna
792110 Zbýšov u Oslavan-č
626139 Diváky-č
670146 Št ípa
724882 Pohořelice u Napajedel

06.01.04
20.11.03
14.01.04
10.01.04
31.10.03
20.05.03
12.12.03
02.12.03
17.11.03
10.12.03
12.12.03
10.12.03
01.12.03
22.12.03
27.11.03
29.07.03
30.10.03
31.12.03

25.11.03
28.11.03
17.12.03
30.06.03

710024 Oldřichovice
u Napajedel
3705 Zl ín
668711 Kom árov u Napajedel
3705 Zl ín
762067 Šarovy
3705 Zl ín
795887 Lužkovice
3705 Zl ín
795909 Želechovice
nad Dřevnicí
3706 Hodon ín
617270 Bzenec
3706 Hodon ín
784036 Vlkoš u Kyjova-č
3706 Hodon ín
687642 Lovčice u Kyjova-č
3706 Hodon ín
663263 Karlín na Moravě-č
3706 Hodon ín
766542 Terezín u Čejče-č
3706 Hodon ín
689343 Lužice u Hodon ína
3708 Kroměříž
739626 Rataje u Kroměříže
3708 Kroměříž
703893 Netčice
3708 Kroměříž
793302 Zlobice
3708 Kroměříž
723126 Počenice
3708 Kroměříž
723134 Tet ětice
3710 Třebíč
651338 Chlístov u Rokytnice
nad Rokytnou-č
3710 Třebíč
686816 Lomy u Jemnice-č
3710 Třebíč
672220 Krahulov-č
3710 Třebíč
741868 Rouchovany
3710 Třebíč
741876 Šem íkovice
3710 Třebíč
639648 Hluboké-č
3710 Třebí č
738034 Radkovice u Budče-č
3710 Třebí č
750034 Slavice
3711 Uherské Hradiště 615625 Buchlovice
3711 Uherské Hradiště 773115 Kvačice
3711 Uherské Hradiště 773123 Ostro žské Předměstí
3712 Vyškov
991864 Doubrava u Březiny
3712 Vyškov
991872 Kotáry
3712 Vyškov
991881 Osina
3712 Vyškov
991899 Pulkava
3712 Vyškov
614122 Stříbrná u Březiny
3712 Vyškov
991902 Žbánov
3712 Vyškov
655848 Ivanovice na Hané-č
3713 Znojmo
639664 Hluboké Mašůvky-č
3713 Znojmo
634166 Dyjákovičky-č
3713 Znojmo
640000 Hnanice-č
3713 Znojmo
762075 Šatov-č
3713 Znojmo
755877 Micmanice-č
3714 Žd’ár
nad Sázavou
626619 Dlouhé na Moravě-č
3714 Žd’ár
733423 Proset ín u Bystřice
nad Sázavou
nad Pernštejnem
3801 Bruntál
613291 Slezský Kočov
3802 Frýdek Místek
619116 Čeladná
3803 Karviná
663824 Karvin á-město
3804 Nový Jičín
707414 Nov ý Jičín-město
3805 Olomouc
606430 Bohuňovice
3805 Olomouc
675628 Břuchotín
3805 Olomouc
631477 Drahanovice
3805 Olomouc
643378 Horní Loděnice-č
3805 Olomouc
675636 Křelov
3805 Olomouc
631493 Lhota pod Kosířem
3805 Olomouc
631507 Lud éřov
3805 Olomouc
689122 Lut ín
3805 Olomouc
606456 Trusovice
3805 Olomouc
769363 Třebčín
3806 Opava
711730 Jaktař
3806 Opava
601616 Bělá ve Slezsku
3806 Opava
639869 Darkovičky
3807 Ostrava
714691 Heřmanice
3807 Ostrava
713970 Z ábřeh-Hulváky
3808 Přerov
789054 Z ábeštn í Lhota
3809 Šumperk
682837 Doln í Libina-č
3810 Vset ín
616591 Bynina
3811 Jeseník
748447 Dolní Skorošice
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3705 Zl ín

31.12.03
31.12.03
31.12.03
03.12.03
03.12.03
21.08.03
07.05.03
26.11.03
15.04.03
27.11.03
31.12.03
07.11.03
01.09.03
03.11.03
31.12.03
31.12.03
31.03.03
17.10.03
31.12.03
31.12.03
31.12.03
31.12.03
01.10.03
31.12.03
04.10.03
02.12.03
12.12.03
01.10.03
01.10.03
01.10.03
01.10.03
01.10.03
01.10.03
08.12.03
10.12.03
01.07.03
09.12.03
31.12.03
12.12.03
01.12.03
31.12.03
31.12.03
19.12.03
20.10.03
03.12.03
19.12.03
28.11.03
07.11.03
05.12.03
28.11.03
07.11.03
07.11.03
28.11.03
19.12.03
28.11.03
26.11.03
18.11.03
02.12.03
27.10.03
20.09.03
26.11.03
31.12.03
23.12.03
30.12.03
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č- za n ázvem katastráln ího územ í vyjadřuje, že byla vyhlá šena
platnost obnoveného katastr álního oper átu pouze na č ásti katastráln ího územ í
2. Dodatek č. 1 k Seznamu prostor ů, ve kter ých se určuje
poloha podrobných bodů v S-JTSK - v př íloze
3. Zm ěna n ázvu katastr álního území
Podle § 3 p ísm. g) z ákona č. 359/1992 Sb., o zem ěm ěřick ých a katastráln ích org ánech, ve znění pozd ějš ích předpis ů, Česk ý úřad zem ěm ěřick ý a katastráln í schválil na návrh

Č ástka 1

Katastráln ího pracovi št ě Chomutov spisem z 19. 2. 2004 č.j.
977/2004-22 zm ěnu názv ů katastráln ího územ í Lou čná u Vejprt na Lou čná pod Klínovcem a katastr álního územ í H áj u
Lou čn é na H áj u Loučné pod Klínovcem. Oba schv álen é n ázvy
byly odsouhlaseny př íslu šn ými obecn ími úřady.
ředitel odboru řízení územních orgánů
Ing. Bohumil J a n e č e k v.r.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

Český úřad zeměměřický a katastrální, v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 vyhlášky ČÚZK
č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aktualizuje seznam prostorů, ve kterých katastrální úřady
stanovily povinnost určovat polohu podrobných bodů v S-JTSK povinně, ke dni 1. 1. 2004.
Tento seznam doplňuje a upřesňuje seznam prostorů zveřejněný ve Zpravodaji ČÚZK v částce
4/2003.

DODATEK č. 1
k Seznamu prostorů,
ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK,
zveřejněném ve Zpravodaji ČÚZK - částka 4/2003

Český úřad zeměměřický a katastrální upozorňuje všechny právnické i fyzické osoby, které
provádějí zeměměřické činnosti, že seznam prostorů je územně příslušnými katastrálními úřady
průběžně doplňován a je k nahlédnutí u územně příslušných katastrálních úřadů a zeměměřických a
katastrálních inspektorátů. Tyto orgány na požádání také sdělí podrobnější údaje o stanovených
prostorech, např. druh katastrální mapy, měřítko mapy, třídu přesnosti, rozsah číselné údržby v
prostorech označených za názvem katastrálního území písmenem -č (část) a další informace.
Úplný a aktualizovaný seznam prostorů je též k nahlédnutí na webových stránkách ČÚZK na
adrese www.cuzk.cz .

Změny a doplňky ke dni 1. dubna 2004, č.j. 1383/2004-22

Český úřad zeměměřický a katastrální
č.j.: 1383/2004-22

Příloha ke Zpravodaji ČÚZK - částka 1/2004
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ČÍSELNÝ KÓD A NÁZEV OKRESU
ČÍSELNÝ KÓD A NÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
712035

Oprechtice ve Slezsku**

718211

Paskov**

3210

Praha-západ

755346

Statenice-č*

748307

Rychaltice**

773239

Úholičky-č*

745197

Řepiště**

774413

Únětice u Prahy-č*

755290

Staříč**

3211

Příbram

785601

Vratimov**

794139

Žabeň**

Povinnost stanovena ve všech katastrálních územích
3805

Olomouc

618845

Čechovice-č**

Povinnost stanovena ve všech katastrálních územích

685909

Litovel-č**

3601

637181

Nová Ves u Litovle

990159

Nová Ves u Města Libavá**

763527

Šternberk-č**

3502

Děčín

Havlíčkův Brod

Povinnost stanovena ve všech katastrálních územích
3801

Bruntál

Povinnost stanovena ve všech katastrálních územích
kromě následujících:
744620
Stránské-č
609480

Brantice

616508

Býkov

643530

Dobřečov

633674

Dubnice

643548

Horní Město

644714

Horní Životice

650102

Huzová

661082

Jiříkov u Rýmařova

752657

Křížov u Sovince

680010

Leskovec nad Moravicí

791199

Loučky u Zátoru

695513

Mirotínek

609498

Radim u Brantic

740179

Rešov

743208

Ruda u Rýmařova

748170

Skály u Rýmařova

680028

Slezská Harta

752479

Sosnová

752665

Sovinec

753912

Stará Ves u Rýmařova

754307

Staré Heřminovy

643556

Stříbrné Hory

761133

Svobodné Heřmanice

765333

Těchanov

772011

Tvrdkov

775711

Úvalno

791202

Zátor

3802

Frýdek-Místek

616923

Bystřice nad Olší

613380

Brušperk**

634808

Fryčovice**

651150

Chlebovice**

674508

Krmelín**

689688

Lysůvky**

Vysvětlivky ke změnám v seznamu:
název k.ú. s* - mění se rozsah
název k.ú. s ** - ze seznamu se vypouští
název k.ú. bez označení - do seznamu se doplňuje

