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ZPRAVODAJ Č ÚZK

A - NORMATIVNÍ ČÁST:
D O D A T E K č . 6
Česk ého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne
6. srpna 2004 č.j. 4322/2004-22, ve znění opravy ze dne
19. srpna 2004 č.j. 4329/2004-22, kterým se mění

P O K Y N Y č . 2 3
ČÚZK ze dne 2. prosince 1999 č.j. 5696/1999-23, k realizaci
zákona č. 95/1999 Sb., o podmínk ách převodu zemědělských
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jin é osoby a
o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkov ém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpis ů (dále
jen „zákon“), v katastru nemovitostí, ve znění dodatku č. 1
ze dne 19. září 2001 č.j. 4573/2001-23, dodatku č. 2
ze dne 6. listopadu 2001 č.j. 5618/2001-23, dodatku č. 3
ze dne 31. května 2002 č.j. 2552/2002-23, dodatku č. 4
ze dne 15. srpna 2003 č.j. 3405/2003-23 a dodatku č. 5
ze dne 23. dubna 2004 č.j. 2118/2004-22

Č ástka 3

ma čního systému evidence obyvatel, u ob čana jin ého
člensk ého státu EU z průkazu o povolen í k pobytu pro
státn ího př íslu šníka EU nebo ze z ápisu o ově řen í této
skutečnosti učin ěn ým zam ěstnancem PF ČR, kter ý je
př ílohou návrhu na vklad (př ílohy č. 7 a 8)].".
4. V čl. 3 odst. 2a třet í v ěta zn í:
„St átn í ob čanstv í nabyvatele, skutečnosti nezbytné pro nab ýv ání zem ěd ělského pozemku podle zákona, ve zn ěn í
z ákona č. 354/2004 Sb., ob čanem jin ého člensk ého státu
Evropsk é unie a délku trval ého pobytu nabyvatele katastr ální úřad ov ěř í zp ůsobem uvedeným v odstavci 2.“.
5. V čl. 3 odst. 4 třetí věta zní:
„St átn í ob čanstv í nabyvatele, skutečnosti nezbytné pro nab ýv ání zem ěd ělského pozemku podle zákona, ve zn ěn í
z ákona č. 354/2004 Sb., ob čanem jin ého člensk ého státu
Evropsk é unie a délku trval ého pobytu nabyvatele katastr ální úřad ov ěř í zp ůsobem uvedeným v odstavci 2.“.
6. V čl. 3 odst. 6 třetí věta zní:
„St átn í ob čanstv í nabyvatele, skutečnosti nezbytné pro nab ýv ání zem ěd ělsk ého pozemku podle zákona, ve zn ěn í
z ákona č. 354/2004 Sb., ob čanem jin ého člensk ého státu
Evropsk é unie a délku trval ého pobytu nabyvatele katastr ální úřad ov ěř í zp ůsobem uvedeným v odstavci 2.“.

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, v platn ém zn ěn í tento dodatek č. 6,
kter ým se m ěn í pokyny č. 23 ve znění dodatk ů č. 1, 2, 3, 4 a
5:

7. V čl. 3 odst.7 třetí v ěta zn í:

1. V čl. 2 odst. 4.1 p ísm. a) se za slova „ Česk é republiky “
vkl ádaj í slova „nebo ob čanem jin ého člensk ého st átu
Evropské unie (d ále jen “EU") s průkazem o povolen í k pobytu pro státního př íslušníka člensk ého státu Evropsk ých
společenstv í, pokud je evidov án v evidenci zem ěd ělsk ých
podnikatelů u př íslušného obecn ího úřadu obce s rozš ířenou působnost í podle § 2f z ákona č. 252/1997 Sb., o zem ěd ělství, ve zn ěn í z ákona č. 85/2004 Sb., a jej í trvalý
pobyt je alespo ň 3 roky".

8. V čl. 3 odst. 8 se za druhou v ětu vkládá nov á věta, kter á
zní:

2. V čl. 2 odst. 5.1 písm. b) se text za slovy „nelze dolo žit
listinou“ nahrazuje slovy „nebo ze zápisu v katastru nemovitost í vyplýv á, že vlastník zem ěd ělského pozemku nen í
znám, a podle § 15 zákona ve zn ěn í z ákona č. 354/2004
Sb. se m á za to, že st át je jeho vlastn íkem a spr ávcem je
Pozemkov ý fond,“.
3. V čl. 3 odst. 2 se druh á věta nahrazuje textem, který zn í
„Katastr áln í ú řad ov ě ř í, je-li nabyvatel-fyzick á osoba
a) ob čanem České republiky [nap ř. z ob čansk ého pr ůkazu, z osvědčení, popř. potvrzení o státním občanstv í
Česk é republiky ( § 20 z ákona č. 40/1993 Sb. o nabýv án í
a pozbýv án í státního ob čanství Česk é republiky, ve
zn ěn í z ákona č. 320/2002 Sb.), kter é vydal úřad
p ř íslušn ý podle m ísta trvalého pobytu osoby, o jejíž
státní ob čanství se jedná nebo ze z ápisu o ov ěřen í
státního občanstv í Česk é republiky podle p ředlo ženého
občanského průkazu nebo předložen ého v ýše uvedeného osv ědčen í pop ř. potvrzen í o státn ím ob čanství České
republiky u činěným p ř íslušn ým zam ěstnancem PF ČR,
který je př ílohou návrhu na vklad (př íloha č. 7)] nebo
b) ob čanem jin ého člensk ého st átu Evropsk é unie
s pr ůkazem o povolení k pobytu pro státn ího př íslušníka
člensk ého státu Evropsk ých spole čenstv í [z pr ůkazu
o povolení k pobytu pro státn ího př íslušníka členského
státu EU nebo ze z ápisu o ov ěření ob čanstv í jiného
člensk ého státu EU učin ěn ým zam ěstnancem PF ČR,
který je př ílohou návrhu na vklad (př íloha č. 8)],
c) jako ob čan podle písm. b) evidov án v evidenci zem ědělských podnikatelů u př íslušného obecn ího úřadu
obce s roz š ířenou působností (z osv ěd čení o zápisu do
evidence samostatně hospodař íc ích rolníků a z prohlášen í nabyvatele o tom, že tyto zákonem dané podm ínky
spl ňuje),
d) evidován s trvalým pobytem na územ í Česk é republiky
s délkou trvání nejméně 3 roky [u ob čana České republiky z ob čansk ého průkazu nebo z výpisu z infor-

„St átn í ob čanstv í nabyvatele, skutečnosti nezbytné pro nab ýv ání zem ěd ělsk ého pozemku podle zákona, ve zn ěn í
z ákona č. 354/2004 Sb., ob čanem jin ého člensk ého státu
Evropsk é unie a délku trval ého pobytu nabyvatele katastr ální úřad ov ěř í zp ůsobem uvedeným v odstavci 2.“.

„St átn í ob čanstv í nabyvatele, skutečnosti nezbytné pro nab ýv ání zem ěd ělského pozemku podle zákona, ve zn ěn í
z ákona č. 354/2004 Sb., ob čanem jin ého člensk ého státu
Evropsk é unie a délku trval ého pobytu nabyvatele katastr ální úřad ov ěř í zp ůsobem uvedeným v odstavci 2.“.
9. V čl. 3 odst. 9 druh á v ěta zn í:
„U fyzické osoby ov ěř í katastr ální úřad státn í občanstv í
nabyvatele, skute čnosti nezbytn é pro nab ýv án í zem ěd ě lsk ého poz em ku po dle z ák ona , v e z n ěn í z áko na
č. 354/2004 Sb., ob čanem jiného členského státu Evropsk é
unie a délku trvalého pobytu nabyvatele způsobem uveden ým v odstavci 2, u opr ávněné osoby splnění podm ínky
stanovené v § 4 odst. 1 písm. d) zákona.“.
10. V čl. 3 se za odst. 14 vkládá nov ý odstavec 15, kter ý zn í:
„15. Zápis vlastnick ého pr áva st átu a správy PF ČR
k pozemkům, u kter ých ze zápisu v katastru nemovitostí
vyplývá, že vlastník pozemku není zn ám ( § 15 odst. 2
z ákona ve zněn í zákona č. 354/2004 Sb.)
V př ípad ě, kdy ze zápisu v katastru nemovitost í vyplývá, že
vlastník zem ěd ělsk ého pozemku není znám, a podle § 15
odst. 2 z ákona ve zn ěn í z ákona č. 354/2004 Sb. se m á za
to, že stát je jeho vlastn íkem a spr ávcem je PF ČR, zap íše
se do katastru nemovitostí vlastnické právo pro Českou
republiku a správa pro PF ČR záznamem na základ ě ohl ášen í PF ČR o vzniku spr ávy nemovitostí PF ČR (viz př íloha
č. 9).
Pro z ápis vlastnick ého pr áva pro Českou republiku označ í
katastr ální úřad listinu jako „Zákon č. 95/1999 Sb., § 15"
(k ód typu listiny 139, k ód dalš ích údaj ů o listině 410) a pro
z ápis spr ávy PF ČR označ í katastr ální úřad listinu jako
“Ohlášení vzniku spr ávy PF ČR ( § 15 z ákona č. 95/1999
Sb.)" (kód typu listiny 107, k ód dalš ích údaj ů o listině 409).".
11. Z áv ěre čné ustanoven í
Tento dodatek nab ývá ú činnosti dnem 10. srpna 2004.
místopředseda:
Ing. Oldřich P a š e k

Částka 3
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„Příloha č. 7

Zápis o ověření
státního občanství České republiky
Kupující :
Příjmení, Jméno, Titul
Trvalý pobyt v ČR

Obec

Občanský průkaz č.
variantně
Osvědčení popř. potvrzení o
státním občanství ČR ve
smyslu § 20 odst. 1 písm. c)
zákona č. 40/1993 Sb.,

Rodné číslo
Ulice

Datum vydání

PSČ

Státní příslušnost

Vydal

Podmínka splnění délky trvalého pobytu na území ČR nejméně 3 roky byla ověřena z
a)
Občanského průkazu
ANO
NE
b) *
Výpisu z informačního systému evidence obyvatel v délce
nejméně 3 roky vydaného ……………….dne ……………

ANO

NE

Výše uvedené ověřil/a …………………………..
V …………. dne …………
…………….………………....
podpis ověřujícího zaměstnance PF ČR

* Výpis se předkládá a kopie se pořizuje v případě, kdy z občanského průkazu nelze ověřit délku
trvalého pobytu na území ČR nejméně 3 roky“

ZPRAVODAJ ČÚZK
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Částka 3

„Příloha č. 8

Zápis o ověření
občanství jiného členského státu EU
Kupující:
Příjmení
Trvalý pobyt v ČR

Jméno

Obec

Ulice

Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka
členského státu EU č.

Titul

PSČ

datum narození

Státní příslušnost

Datum vydání

Vydal

Podmínka splnění délky trvalého pobytu na území ČR nejméně 3 roky byla ověřena z
průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka EU
ANO
NE
Výše uvedené ověřil/a …………………………..

V …………. dne …………
……………………………….
podpis ověřujícího zaměstnance PF ČR“

Částka 3

Katastrální úřad
pro ......……............. kraj
Katastrální pracoviště ……………
…………………………………....

ZPRAVODAJ ČÚZK
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„Příloha č. 9

V .............. dne .….
Č.j. .........
Věc: Ohlášení vzniku správy nemovitostí Pozemkovým fondem České republiky v případě,
kdy ze zápisu v katastru nemovitostí vyplývá, že jejich vlastník není znám
Ohlašovatel:
Pozemkový fond České republiky
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený vedoucím územního pracoviště ............................ adresa .......................
příjmení, jméno, titul / vedoucím sekce správy nemovitostí příjmení, jméno, titul
IČ: 457 97 072
DIČ: CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
(dále jen „Pozemkový fond“)
Pozemkový fond v souladu s ust. § 15 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zveřejnil dne ……….. zamýšlený převod níže uvedeného pozemku (uvedených pozemků) a
současně vyzval k podání případných námitek vlastnického práva jiných osob k tomuto pozemku
(těmto pozemkům), a to nejpozději do ………… .
Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky pro zápis správy níže uvedeného pozemku
(uvedených pozemků) Pozemkovým fondem v katastru nemovitostí, ohlašujeme v souladu s ust.
§ 15 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu
§ 2 odst. 8 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vznik správy tohoto pozemku
(těchto pozemků) Pozemkovým fondem podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------specifikace pozemku (pozemků)
.................................................
Pozemkový fond České republiky
vedoucí územního pracoviště/
vedoucí sekce správy nemovitostí
příjmení, jméno a titul“
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ZPRAVODAJ Č ÚZK

D O D A T E K č . 1
ze dne 20. srpna 2004 č.j. 4328/2004-22, kterým se mění

P O K Y N Y č . 2 8
Česk ého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne
10. října 2003 č.j. 3406/2003-23, k realizaci zákona č. 77/2002
Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci
Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpis ů,
a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve zněn í
pozdějších předpisů

tostmi podle § 36 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve zn ěn í
pozdějš ích předpis ů. Pro z ápis listiny, na z ákladě kter é se
př íslušnost hospodařit pro Ministerstvo kultury zap íše do
katastru nemovitostí, se pou žije listina s k ódy 107/376
„Ohlášen í zm ěny p říslušnosti hospodařit s majetkem
státu (z ák.č.77/2002 Sb.) “ s tím, že do bliž š ího popisu se
uvede text „ § 38a odst. 5“.“.
3. Dosavadní čl ánky IV a V se označuj í jako články V a VI.
4. Z áv ěre čné ustanoven í
Tento dodatek nab ývá ú činnosti dnem 30. srpna 2004.
v zastoupen í m ístopředsedy
Ing. Bohumil J a n e č e k

Česk ý úřad zem ěm ě řick ý a katastr áln í vyd áv á podle § 3
odst. 1 písm. d) z ákona č. 359/1992 Sb., o zem ěm ěřick ých a
katastr álních orgánech, ve zn ěn í pozd ějš ích předpis ů, tento
dodatek č. 1:
1. V čl. I odst. 2.1 se prvn í věta nahrazuje v ětami, které zn ějí:
„Majetek státu, kter ý přešel podle § 7 z ákona č. 77/2002
Sb. do vlastnictv í akciov é spole čnosti Česk é dr áhy, se
zap íše do katastru nemovitost í z áznamem na podkladě
ohlá šení akciov é spole čnosti Česk é dr áhy dolo ženého
ov ě řenou kopií zakladatelsk é listiny s “jmenovit ým
ur čen ím předmětu nepeněžit ého vkladu" ( § 5 odst. 2
z ákona č. 77/2002 Sb.), pop ř ípad ě ú ředn ě ov ěřenou
částečnou kopií zakladatelsk é listiny, která bude obsahovat jen př ílohy, kde budou uvedeny předm ětné nemovitosti pouze z územní p ůsobnosti dan ého katastr áln ího
prac ovi š t ě katastr áln ího ú řadu [ § 5 odst. 2 z ákona
č. 359/1992 Sb., o zem ěm ě řick ých a katastrálních orgánech, ve zn ěn í pozdějš ích předpis ů, a Sdělen í Českého
úřadu zem ěm ěřick ého a katastr áln ího č. 10/2004 Sb.]. Nemovitosti mus í být v předložených listinách uvedeny s údaji
podle § 5 odst. 1 z ákona č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí Česk é republiky (katastr ální z ákon), ve zn ěn í
pozdějš ích p ředpisů.".
2. Za čl. III se vklád á nový článek IV, kter ý zn í:
„Čl. IV
Zápis př íslu šnosti hospodařit s majetkem st átu podle § 38a
zákona č.77/2002 Sb., ve znění z ákona č. 293/2004 Sb.
1. Zm ěna v hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví
Česk é republiky z Ministerstva dopravy na st átn í organizaci Spr áva železniční dopravní cesty
1.1 S účinnost í od 1. července 2004 p řech áz í do práva hospoda řit státn í organizaci Správa železničn í dopravn í cesty
majetek vymezený ve v ýčtové př íloze k zákonu č. 77/2002
Sb., ve znění n álezu Ústavního soudu č. 83/2003 Sb., se
kter ým je dosud př íslu šné hospodařit Ministerstvo dopravy.
1.2 Na z ákladě ohlá šen í státn í organizace Spr áva železničn í
dopravní cesty podle § 38a odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb.,
ve znění zákona č. 293/2004 Sb. a s n ále žitostmi podle
§ 36 odst. 4 vyhl ášky č. 190/1996 Sb., ve zn ěn í pozd ěj ších
předpis ů se zapí še v jej í prosp ěch pr ávo hospodařit s nemovitostmi podle odst. 1.1.
Pro z ápis listiny, na z áklad ě kter é se právo hospodařit pro
státní organizaci Správa železni čn í dopravní cesty zapí še
do katastru nemovitost í, se pou žije listina s kódy 107/376
„Ohlá šení změny př íslu šnosti hospodařit s majetkem
st átu (zák.č.77/2002 Sb.) “ s t ím, že do bliž šího popisu se
uvede text „ § 38a odst. 1“.
2. Přechod p ř íslušnosti hospodařit s nemovitostmi ve
vlastnictví České republiky z Ministerstva dopravy na
Ministerstvo kultury
2.1 S ú činnost í od 1. července 2004 přech áz í p ř íslu šnost
hospoda řit s majetkem uvedeným ve výčtov ém ustanoven í
§ 38a odst. 5 zákona č. 77/2002 Sb., ve zn ěn í z ákona
č. 293/2004 Sb., z Ministerstva dopravy na Ministerstvo
kultury.
2.2 Zm ěna př íslušnosti hospoda řit s nemovitostmi podle odst.
2.1 se zap íše do katastru nemovitostí na z ákladě ohlá šen í
Ministerstva kultury, pop ř. Ministerstva dopravy s n ále ži-

Č ástka 3

D O D A T E K č . 1
ze dne 4. října 2004 č.j. 5415/2004-22, kterým se mění
Pokyny č. 30 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 25. února 2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytován í
podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání
výsledků měření u geometrických plánů vyhotovených
ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body
určovány v S-JTSK povinně
Česk ý úřad zem ěm ěřick ý a katastráln í vydavá podle § 3
p ísm. d) z ákona č. 359/1992 Sb., o zem ěm ěřick ých a katastr álních org ánech, ve znění pozdějš ích p ředpis ů tento dodatek č. 1:
1. V čl. I odst. 1.1.1 v četně poznámky pod čarou č. 2a zní:
„Bez úplatně
data ve v ým ěnn ém form átu
2a)

2a).

Podle dohody s vyhotovitelem GP bud’ v tzv. nov ém vým ěnn ém
form átu (NVF) podle Struktury v ým ěnn ého formátu informačního
systému katastru nemovitostí Česk é republiky ze dne 6.12.2002
č.j. 5598/2002-24, ve zn ění pozd ějš ích dodatků (preferovan á varianta), nebo v tzv. star ém vým ěnn ém formátu (SVF) v souborech ve
form átu *.VKM podle Struktury a vým ěnn ého formátu digitáln í katastr áln í mapy a souboru popisných informac í katastru nemovitost í
Č esk é re pu bl iky a da t BP EJ ve rze 1.3 ze d ne 24 .11 .19 99
č.j. 5270/1999-22.".

2. V čl. I odst. 1.2 se ru ší dvojte čka a slova „zm ěnové v ěty
DKM “ se nahrazuj í slovy „n ávrh zm ěny“.
3. V čl. I odst. 10.1.1 se slova „v ým ěnný form át KM-D “ nahrazuj í slovy „data ve starém v ým ěnném form átu 2a) “.
4. V čl. I odst. 10.2 se slova „předkládají zm ěnové v ěty KM-D “
nahrazuj í slovy „před ávají n ávrh zm ěny“.
5. V čl. I se na konci odst. 12 dopl ňuje tato v ěta: „Bez úplatn ě
se v územ ích, ve kterých nen í DKM ani KM-D, poskytuje,
pokud je k dispozici, i kopie souvislého rastru v S-JTSK
vytvořená postupem podle N ávodu pro převod map v syst ém e c h s t a bi ln í ho k at a s tru do s ou v i s l éh o z ob raz en í
v S-JTSK ze dne 25.6.2004 č.j. 1015/2004-22.“.
6. Tento dodatek nab ývá ú činnosti dnem 18. ř íjna 2004.
místopředseda:
Ing. Oldřich P a š e k
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Dodatek č. 4
ke Struktuře výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky
č. j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č. j. 2893/2003-24 ze dne 30.6.2003,
dodatku č. 2 č. j. 5165/2003-24 ze dne 18.11.2003 a dodatku č. 3
č. j. 899/2004-24 ze dne 3.3.2004
I.
Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 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, dodatku č. 2 č. j. 5165/200324 ze dne 18.11.2003 a dodatku č. 3 č. j. 899/2004-24 ze dne 3.3.2004 se mění takto:
1. V bodu 1.1.1 se v textu „&HVERZE;"2.6" “ číslice „2.6“ nahrazují číslicemi „2.8“.
2. V bodu 1.1.11 se pod definici omezujícího polygonu vkládá text:
„Komentář: Polygon může mít maximálně 101 lomových bodů. Omezující polygon může být zadán v NVF
souboru s výše popsanou strukturou.“
3. V bodu 1.3 se do tabulky pod řádek
„
DOHICI
ARRPA
„
vkládá nový řádek.
„
REZBP
REZ_CISLA_PBPP
„
4. V bodu 1.5 se do tabulky pod řádek
„
SRST
SROVNAVACI_SESTAVENI
„
vkládá nový řádek.
„
ZPMZ
ZPMZ
„

Dotčená historická parcelní čísla

AK

Rezervovaná čísla bodů PBPP

PU

Srovnávací sestavení parcel (pouze pro
obnovu operátu - řízení OO)

Hlavičky ZPMZ

5. Do bodu 1.5 se vkládá nový bod 1.5.2, jehož text zní:
„
1.5.2

Seznam datových bloků pro import geometrických plánů a pozemkových úprav

ISKN umožňuje import geometrických plánů (dále jen „GP“) a pozemkových úprav (dále jen „PÚ“)
prostřednictvím NVF, přičemž import musí splňovat následující náležitosti:
Hlavičkové informace
Datový soubor určený pro import obsahuje následující řádky:
&HVYTVORENO;"Datum a čas vytvoření NVF souboru"
&HPUVOD;"Identifikace původu NVF souboru - např. jméno firmy a číslo zakázky"
&HJMENO;"Jméno osoby, která NVF soubor vytvořila"
Kódová stránka
V hlavičce výměnného formátu nesmí být uvedena jiná kódová stránka než WE8ISO8859P2
(&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2").
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Částka 3

Informace o záznamech podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“)
Pro uložení informace o použitých rezervovaných číslech ZPMZ (tj. těch ZPMZ, která byla pro daný GP
rezervována - většinou bude právě jedno) bude použit blok ZPMZ.
Aplikace je upravena tak, aby tento blok importovala a prováděla následující kontrolu: každé ZPMZ z bloku
ZPMZ v importovaném souboru musí být přiřazeno k jednomu z řízení OO, OR, PGP nebo PUP. V rámci
těchto řízení se ručně zadá pomocí příslušných modulů aplikace ISKN pro GP přiřazení čísel ZPMZ, které
jsou již reservována, a čísla plánu (číslo složené z čísla ZPMZ, zakázky zhotovitele a dvojčíslí roku). Pokud
aspoň jedno ZPMZ nebude přiřazeno, nebude import úspěšný.
Seznam datových bloků na vstupu do ISKN pro GP i PÚ
Seznam obsahuje datové bloky importované pro GP a PU. Datový blok ZPMZ není povinný.
Datový blok
Kód
PAR
BUD
RZO

Jméno
PARCELY
BUDOVY
R_ZPOCHR

BDP
SOBR

BONIT_DILY_PARC
SOURADNICE_OBRAZU

SBP

SPOJENI_B_POLOH

SBM

SPOJENI_B_MAPY

HP
OP

HRANICE_PARCEL
OBRAZY_PARCEL

OB

OBRAZY_BUDOV

DPM
OBBP
ZPMZ
„

DALSI_PRVKY_MAPY
OBRAZY_BODU_BP
ZPMZ

Popis
Parcely
Budovy
Přiřazení způsobu ochrany
k nemovitostem.
Přiřazení kódů BPEJ k parcelám
Souřadnice obrazů bodů polohopisu
v mapě
Spojení bodů polohopisu – definuje
polohopisné liniové prvky
Spojení bodů mapy – definuje
nepolohopisné liniové prvky
Hranice parcel
Obrazy parcel (parcelní číslo, značka
druhu pozemku,..)
Obrazy budov (obvod budovy, značka
druhu budovy)
Další prvky mapy
Obrazy bodů BP
Hlavičky ZPMZ

6. V bodu 3 v kapitole JINÉ PRÁVNÍ VZTAHY se v popisu bloku „JINE_PRAVNI_VZTAHY“ pod řádek
s textem:
NE
NUMBER
30.0
D-ID
Odkaz na unikátní generované číslo
„OPSUB_ID_K
[oprávněného subjektu].“
vkládá nový řádek s textem:
„PODIL_POHLEDAVKA
NE

VARCHAR2

60

D-NÁZEV DLOUHÝ

Podíl věřitele na pohledávce“

7. V bodu 3 v kapitole JINÉ PRÁVNÍ VZTAHY se v popisu bloku „T_PRAVNICH_VZT“ pod řádek s textem:
ANO VARCHAR2 1
D-ANO NE“
„K_OS
vkládá nový řádek s textem:
NE
„PODIL_VERITELE

VARCHAR2

1

D-ANO NE

Možnost zapsat podíl věřitele“

8. V bodu 3 se v popisu bloků „SOURADNICE_OBRAZU, SPOJENI_B_MAPY, OBRAZY_PARCEL,
OBRAZY_BUDOV,
DALSI_PRVKY_MAPY,
OBRAZY_BODU_BP
a
OZNACENI_BPEJ,
SOURADNICE_POLOHY“ u položek velikost SOURADNICE_Y a SOURADNICE_X číslice „9.2“ nahrazují
číslicemi „10.2“.

Částka 3
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9. V bodu 3 v kapitole REZERVOVANÁ ČÍSLA se v popisu bloku „REZ_PARCELNI_CISLA“ se ruší řádek:
ANO NUMBER
5.0
Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území.“
„REZZPME_CISLO_PAR
a nahrazuje se řádkem:
„REZZPMZ_CISLO_ZPMZ

ANO

NUMBER

Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území.“

5.0

10. V bodu 3 v kapitole REZERVOVANÁ ČÍSLA se pod popis bloku „DOT_HIST_PAR_CISLA“ vkládá nový
popis bloku „REZ_CISLA_PBPP“, jehož text zní:
„
Jméno: REZ_CISLA_PBPP
Kód: REZBP
Popis:
Do výstupního datového souboru budou zahrnuta všechna rezervovaná čísla bodu
PBPP, která přísluší k exportovaným k.ú.
Sloupce:
CISLO_BODU
KATUZE_KOD
REZZPMZ_CISLO_ZPMZ
území.
RIZENI_ID

Pov?:
ANO
ANO
NE

Typ:
NUMBER
NUMBER
NUMBER

Vel.: Doména:
4.0
D-INTEGER4
6.0
D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD
5.0

Popis:
Celé číslo (maximální 4-místné).
Kód katastrálního území
Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat.

ANO

NUMBER

30.0

Odkaz na unikátní generované číslo.

D-ID

Primární klíč:
REZBP_PK

Sloupce:
KATUZE_KOD
CISLO_BODU

Unikátní klíče:
Cizí klíče:
REZBP _FK3
REZBP _KATUZE_FK2
REZBP _REZZPMZ_FK1

Sloupce:
Sloupce:
RIZENI_ID
KATUZE_KOD
REZZPMZ_CISLO_ZPMZ

„

na tab. RIZENI
na tab. KATASTR_UZEMI
na tab. PU_REZ_CISLA_ZPMZ

11. V bodu 4. se do popisu domény „D-ZPŮSOB OBESLÁNÍ” pod řádek s textem:
„7
veřejná vyhláška“
vkládá nový řádek s textem:
„8

dodejka + do vlastních rukou“

II.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 8.10. 2004.
Ing. Karel Večeře
předseda

Strana 10

ZPRAVODAJ Č ÚZK

B - OZNAMOVACÍ ČÁST:
1. Zm ěny v Seznamu zeměm ěřický a katastr álních
inspektor át ů a katastrálních ú řadů podle stavu
ke dni 17. zář í 2004

v Plzni (str. 6)
adresa
v Liberci (str.6)
ústředna

KP Liberec (str.10)
ústředna

485 431 400

KP Karviná (str. 14 a 15)
ústředna
telefax
ředitel

595 392 444
595 392 449
595 312 452

KÚ pro Plzeňský kraj (str. 16)
adresa

Zem ěm ěřický a katastrální inspektor át
Radobyčická 12
301 00 Plzeň
485 341 400

KP Plzeň-jih (str. 18)
adresa
KP Plze ň-město (str. 18)
adresa

Katastrální úřad:
KP Hodon ín (str. 10)
ústředna

518 309 560

KP Hustope če (str. 10 a 11)
ústředna
telefax
ředitel

519 361 111
519 361 100
519 361 101

KÚ pro Karlovarský kraj
telefax

353 417 286

KP Rychnov nad Kně žnou (str. 10 a 11)
ústředna
ředitel

494 389 111
494 532 116

KÚ pro Liberecký kraj (str. 10)
ústředna

485 431 400

Č ástka 3

KP Plzeň-sever (str. 18)
adresa

Radoby čická 12
301 00 Plzeň
Radoby čická 12
301 00 Plzeň
Radoby čická 12
301 00 Plzeň
Radoby čická 12
301 00 Plzeň

KP Moravské Budějovice (str. 22 a 23)
adresa
nám ěstí ČSA 43
676 02 Moravské Budějovice
ústředna
568 408 041
telefax
568 408 040
ředitel
568 408 044
Zm ěny ve funkcích ředitelů a vedoucích
S ú činností od 1. 9. 2004 byl jmenov án ředitelem KP v
Rychnov ě nad Kně žnou Ing. Jiř í Jasansk ý.

