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Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 14.
listopadu 2003 č.j. 4766/2003-23, k zápisu adresy trvalého
pobytu fyzické osoby a adresy sídla právnické osoby a
organizační složky státu do katastru nemovitostí, ve znění
dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 odst.
1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3:
1. V čl. I se na konec odstavce 3.1.1 doplňuje text, který zní:
„Je-li PSČ uvedené v listině různé od PSČ v UIR-ADR, pak
se PSČ z UIR-ADR do katastru nemovitostí nepřebírá. Jeho
správná hodnota se zjistí postupem podle odst. 3.2. Podle
odst. 3.2 se postupuje vždy, jsou-li pochybnosti o správnosti
PSČ v listině.“.
2. V čl. I odstavec 3.2 zní:
„3.2 Zjištění správného PSČ
Je-li nutné v adrese zkontrolovat (ověřit) (Čl. III odst. 1.2) PSČ,
využije katastrální úřad
• stránky České pošty na internetovské adrese
http://www.cpost.cz/sluzbyonl/detail.asp?objID=373
[stále aktuální, vhodný pro vyhledání (kontrolu) PSČ pro
danou obec, část obce, popřípadě ulici a veřejné prostranství] nebo
• číselník PSČ s dodacími (adresními) poštami, který je zařazen
do číselníků ISKN [vhodný pro vyhledání (kontrolu) PSČ
poštovních schránek a organizací, obsahuje všechna PSČ,
nejen PSČ dodacích pošt, ale i poštovních schránek a organizací; číselník obsahuje pouze kódy obcí, ve kterých je umístěna pošta s přiřazeným PSČ, proto jej nelze využít k vyhledávání všech PSČ, které se mohou vyskytnout v dané obci a
k vyhledání PSČ pro obec, která nemá poštu].“.
3. Zrušovací ustanovení
Tímto dodatkem se ruší Opatření ze dne 28. ledna 2004 č.j.
105/2004-24, k jednorázové opravě PSČ v adrese trvalého
pobytu fyzické osoby a v adrese sídla právnické osoby a organizační složky státu.
4. Závěrečné ustanovení
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 23. prosince 2004.
Ing. Oldřich Pašek v. r.
místopředseda
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Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 13.
ledna 2005 č.j. 69/2005-22, o postupu katastrálních pracovišť
katastrálních úřadů při vybírání správních poplatků
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) vydává podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, k
podrobnější úpravě postupu katastrálních pracovišť katastrálních
úřadů (dále jen „katastrální pracoviště“) při vybírání správních poplatků stanovených zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (dále jen „zákon“) tyto pokyny:
Čl. 1
Poplatník
(1) Poplatníkem
podle

1)

správního poplatku (dále jen „poplatek“) je

a) položky 119 sazebníku správních poplatků, který je přílohou k
zákonu (dále jen „sazebník“), osoba, které je vydáván(a) na
základě její žádosti výpis nebo opis z katastru nemovitostí, z
dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek, kopie katastrální mapy, kopie
mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek, identiﬁkace
parcely nebo skupiny souvisejících parcel, prvá a další kopie
originálu výše uvedených listin pořízené při vydání tohoto originálu, ověřený opis nebo kopie listiny ze sbírky listin katastru
nemovitostí nebo sbírky listin pozemkové knihy2), nebo osoba,
která žádá o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu (dále jen „žádost o potvrzení GP“),
b) položky 120 sazebníku osoba, která podala návrh katastrálnímu pracovišti na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru
nemovitostí (dále jen „návrh“).2 )
Čl. 2
Vybírání poplatku
(1) Poplatek vybírá katastrální pracoviště, které správní úkon
(dále jen „úkon“) provádí, podle:
a) položky 119 písm. a), b), c), f) a g) sazebníku jen za vydání
výsledku úkonu,
b) položky 119 písm. d) a e) sazebníku za přijetí žádosti o potvrzení GP,
c) položky 120 sazebníku za přijetí návrhu.
(2) Výše poplatku podle položky 119 písm. a) sazebníku za
vydání „Výpisu pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory“ 3) se stanoví podle počtu měrných jednotek, do
kterých se počítají pouze parcely a budovy (byty a nebytové prostory jsou v tomto případě pouze součástí popisu
budovy).
(3) Výše poplatku podle položky 119 písm. d) sazebníku se
stanoví podle součtu parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území ve sloupci
„Označení pozemku parc. číslem“. 4) Pokud se v jednom
geometrickém plánu např. bude dělit pozemek a současně graﬁcky vyjadřovat rozsah věcného břemene, stanoví
se výše poplatku podle položky 119 písm. d) sazebníku.
V případě předložení geometrického plánu pro graﬁcké
vyjádření rozsahu více věcných břemen stanoví se výše
poplatku za přijetí jedné žádosti podle položky 119 písm.
e) sazebníku.
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(4) Za přijetí návrhu podle položky 120 sazebníku předkládaného více katastrálním pracovištím podle zvláštního předpisu 5) vybírá poplatek každé katastrální pracoviště. Při přijetí
návrhu, jehož přílohou je listina, která obsahuje nemovitosti
evidované i v obvodu dalšího katastrálního pracoviště téhož
katastrálního úřadu, vybírá poplatek katastrální pracoviště,
kterému byl návrh doručen.
(5) Za přijetí návrhu, jehož předmětem je směna nemovitostí
evidovaných v obvodu dvou a více katastrálních pracovišť
(bez ohledu na to, zda jsou v územní působnosti jednoho
nebo více katastrálních úřadů) podle zvláštního předpisu, 6) vybere poplatek pouze jedno katastrální pracoviště,
kterému byl návrh doručen dříve. Obdobně se postupuje
u návrhu, jehož předmětem je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění
manželů nemovitostí evidovaných v obvodu působnosti
dvou a více katastrálních pracovišť nebo jehož předmětem
je vznik, změna či zánik věcného břemene týkajícího se
nemovitostí evidovaných v obvodu působnosti dvou a více
katastrálních pracovišť.
Čl. 3
Placení a splatnost poplatku
(1) Poplatky vybírané podle čl. 2 lze platit kolkovými známkami, jestliže nepřevyšují částku 5 000 Kč. 7) V ostatních
případech se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu, který zřizuje příslušné katastrální pracoviště u České
národní banky se souhlasem Ministerstva ﬁnancí (dále jen
„zvláštní účet“), převodem z účtu poplatníka nebo poštovní
poukázkou typu A. Poplatník platí poplatky v české měně.
(2) Katastrální pracoviště je povinno přijmout každou platbu na
úhradu poplatku, i když není provedena poplatníkem
a zachází s ní stejným způsobem, jako by ji zaplatil poplatník. Vrácení platby tomu, kdo ji za poplatníka zaplatil, není
přípustné. 8)
(3) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně. Totéž platí i v
případě, pokud je více poplatníků a osvobození od poplatku
se nevztahuje na všechny poplatníky.
(4) Jednotlivé díly kolkových známek se vylepují:
A) v případě vydání údajů z katastru nemovitostí dle položky 119
písm. a), b) c), f) a g) sazebníku (Řízení PU v APV ISKN) tak,
že
1. spodní díl kolkové známky se vylepí
a) na písemných žádostech, které se ukládají pro období daného roku v rychlovazači,
b) na tiskopisu ČÚZK č. 9.45-2002 „Poskytnutí údajů katastru
nemovitostí za správní poplatky“, a to v případech, že jde i
o evidenci hromadných řízení vyřizovaných v úřední dny na
počkání (k vylepenému dílu kolkové známky na tiskopisu se
uvede pořadové číslo žádosti v rámci jednoho založeného
řízení PU, tiskopisy je možno svazovat do knihy),
c) v ručně vedené Knize s kolkovými známkami na pracovišti,
které je mimo dosah počítačové sítě katastrálního pracoviště,
2. horní díl kolkové známky se vylepí na veřejnou listinu.
B) v případě žádosti dle položky 119 písm. d) a e) sazebníku (Řízení PGP v APV ISKN) se celá kolková známka vylepí na tiskopis ČÚZK č. 6.85-1998 „Žádost o potvrzení geometrického
plánu“. Žádný z dílů kolkové známky se nelepí ani na záznam
podrobného měření změn (ZPMZ), ani na geometrický plán.
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Pokud katastrální pracoviště zjistí v geometrickém plánu závažné vady a plán nepotvrdí, vrátí jej žadateli se všemi přílohami. 9) V řízení PGP se zaznamená operace „Nepotvrzení GP“.
Další žádost o potvrzení GP se považuje za novou žádost a
žadatel musí přiložit novou kolkovou známku.
Kolková známka musí být v každém z uvedených případů znehodnocena podle zvláštního předpisu. 10)
C) v případě přijetí návrhu podle položky 120 sazebníku se kolkové známky nebo jiné druhy dokladů o zaplacení poplatku
pevně připojí k návrhu nebo ke spisovému obalu. Je-li poplatek zaplacen na zvláštní účet, uvede se ve spisu poznámka s
textem: „SPRÁVNÍ POPLATEK UHRAZEN ve výši ......Kč dne
.............na zvláštní účet“ a odkaz na výpis z účtu.
(5) Nezaplatí-li poplatník poplatek nebo pokud k písemné žádosti nebyl připojen doklad o úhradě poplatku nebo kolková
známka, vyzve katastrální pracoviště písemně poplatníka k
zaplacení poplatku. Písemná výzva musí obsahovat lhůtu
stanovenou pro zaplacení poplatku, t.j. lhůtu 15 dnů ode
dne doručení výzvy a sdělení o možném způsobu a formě
úhrady poplatku. Výzva k úhradě poplatku dále obsahuje
poučení, že nezaplatí-li poplatník poplatek ve stanovené
lhůtě, katastrální pracoviště zastaví zahájené řízení nebo
úkon neprovede.
(6) Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání u místně příslušného katastrálního pracoviště ve lhůtě 15 dnů ode
dne, který následuje po doručení výzvy.
(7) Zaplatí-li poplatník po lhůtě uvedené v písemné výzvě, postupuje katastrální pracoviště v řízení, jako by byl poplatek
zaplacen včas, pokud jíž nerozhodl o zastavení řízení. Je-li
však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací
lhůty proti rozhodnutí katastrálního pracoviště o zastavení
řízení, pozbývá toto rozhodnutí platnosti a katastrální pracoviště vyznačí tuto skutečnost formou úředního záznamu
ve spise.
(8) Katastrální pracoviště vydá výsledek provedeného úkonu
až po zaplacení poplatku. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy až do prokazatelného zaplacení poplatku.
(9) Úhrada poplatku poplatníkem na základě výzvy se dokladuje zpravidla následujícím způsobem a formou:
a) nalepením kolkové známky 11) v požadované hodnotě na zadní
straně výzvy, která je vrácena katastrálnímu pracovišti,
b) dokladem prokazujícím úhradu převodem hodnoty poplatku z
účtu poplatníka na zvláštní účet (v případě bezhotovostního
převodu z účtu poplatníka je třeba kromě předložení výpisu z
tohoto účtu ověřit, zda byl poplatek připsán na zvláštní účet),
c) poštovní poukázkou typu A.
(10) V případě, kdy žadatel nalepí celou kolkovou známku na
žádost nebo na výzvu k zaplacení poplatku nebo úhradu
provede na zvláštní účet (podle čl. 6 ), a proto horní díl kolkové známky nelze nalepit na veřejnou listinu, uvede se na
veřejné listině poblíž místa, kde by měla být vylepena kolková známka, poznámka s textem: „SPRÁVNÍ POPLATEK
UHRAZEN ve výši ........Kč dne ............. na zvláštní účet“.
(11) Kolkové známky se znehodnocují otiskem kulatého razítka katastrálního pracoviště se státním znakem neodstranitelnou razítkovací barvou a to tak, aby část otisku razítka
byla na kolkové známce a část na listině, na které je kolková známka nalepena. Při nalepení kolkových známek na
výsledek úkonu se nesmějí tyto kolkové známky vzájemně
překrývat.
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(12) Doručování vyřízených žádostí, které jsou předmětem
správních poplatků podle sazebníku, pro osoby, které se
zdržují v zahraničí, se provádí prostřednictvím českých zastupitelských úřadů. Tyto úřady zajišťují i vybírání správních
poplatků. V případě, že poplatník uhradí správní poplatky
přímo na zvláštní účet, je možné doručit výsledek tohoto
úkonu poplatníkovi.
Čl. 4
Vrácení poplatku
(1) Katastrální pracoviště, které vybralo poplatek, je povinno jej
na žádost osoby, která poplatek zaplatila, vrátit:
a) v plné výši,
aa) nebyl-li proveden požadovaný úkon podle sazebníku a nejde-li o poplatek, který katastrální pracoviště přijalo a jehož
předmětem je žádost podle položky 119 písm. d) a písm. e)
sazebníku nebo návrh podle položky 120 písm. a) a písm.
b) sazebníku, nebo
ab) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku
(např. v případě, že byl zaplacen poplatek za podání žádosti o provedení záznamu do katastru), nebo
ac) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle zákona
poplatníkem,
b) ve výši, o kterou poplatník zaplatil více než činí sazba v sazebníku (dále jen „přeplatek na poplatku“).
Poplatek nelze vrátit za přijatou žádost o potvrzení GP (položka
119 písm. d) a písm. e) sazebníku), které nebylo možno vyhovět z
důvodu neúplnosti podkladů a hrubých chyb.
Poplatek nelze vrátit za přijatý návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu (položka 120 sazebníku), pokud bylo katastrálním pracovištěm o něm platně rozhodnuto (vklad byl povolen nebo byl vklad
zamítnut nebo bylo řízení zastaveno).
(2) Zaplatí-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci
rozhodnutí katastrálního pracoviště o zastavení řízení podle § 5 odst. 4 zákona, vrátí katastrální pracoviště na žádost
poplatníka nejvýše 50% zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku 100 Kč.
(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku nebo vrácení přeplatku na
poplatku vykoná katastrální pracoviště, které jej vybralo.
Poplatek zaplacený kolkovou známkou lze vrátit jedině na
základě rozhodnutí katastrálního pracoviště o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou. Rozhodnutí v obou
případech provede katastrální pracoviště na vrub zvláštního účtu.
(4) V případě, kdy nelze poplatek poukázat na účet poplatníka, lze ho vrátit prostřednictvím České pošty s.p. složenkou
typu H. Pro tento případ je třeba uzavřít dohodu s Českou
poštou s.p., oddělení služeb na regionálních střediscích.
(5) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavce 1 není přípustný
opravný prostředek.
Čl. 5
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeny 12)
a) státní orgány (tzn. všechny orgány zákonodárné, soudní a výkonné moci zřízené zákonem) a státní fondy (Státní fond pro
zúrodnění půdy, Státní fond kultury České republiky, Státní
fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond životního
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prostředí, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní
infrastruktury),
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními
příslušníky cizích států a požívají-li podle mezinárodního práva
13
) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu
těchto osob,
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou
pověřeny,14)
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s
výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
e) osoby, stanoví-li to mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je
Česká republika vázána.
(2) Katastrální pracoviště osvobodí požadovaný úkon od poplatku podle odstavce 1 písm. c), pokud územně samosprávný celek v žádosti uvede, že provedení požadovaného
úkonu souvisí s výkonem státní správy, kterým je územně
samosprávný celek pověřen. Osvobozen od správního poplatku není např. návrh na vklad při převodu nemovitosti
nebo při zřízení jiného věcného práva na základě právního úkonu, jehož účastníkem je územní samosprávný celek
jako právnická osoba. Nejde o výkony související s výkony
státní správy.
(3) Fond národního majetku, Pozemkový fond České republiky
a další fondy, jako např. investiční fondy, nejsou státními
fondy, ale mohou být osvobozeny pouze jimi prováděné
úkony z důvodů uvedených v § 8 odst. 2 zákona.
(4) Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony podle § 8 odst. 2
písm. a) až i) zákona a další osoby nebo úkony, a to v rozsahu, který je uveden u položek 119 a 120 sazebníku.
(5) Osvobození podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona se vztahuje
též na právní úpravy obsažené v zákoně č. 172/1991 Sb., o
přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.
(6) Osvobození od poplatku uvedené u položky 119 sazebníku
v odstavci Osvobození pod bodem 3 se vztahuje na všechny úkony v položce 119 sazebníku, které jsou požadovány
v souvislosti s bezplatnými převody bytů, ateliérů a garáží
podle § 24 odstavce 1 až 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým
se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a
doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění
pozdějších předpisů, a s bezplatnými převody nebytových
prostorů podle § 24 odst. 4 uvedeného zákona o vlastnictví bytů, včetně souvisejících pozemků. Osvobození se tak
vztahuje i na položky 119 písm. d) a e) sazebníku v případě
geometrických plánů pro dělení pozemků souvisejících s
uvedenými byty nebo nebytovými prostory nebo pro graﬁcké vyjádření rozsahu věcného břemene.
(7) Osvobození od poplatku uvedené u položky 120 sazebníku
v odstavci Osvobození pod bodem 3 se vztahuje na přijetí
návrhu na vklad vlastnického práva na základě smlouvy o
převodu bytu, ateliéru a garáže podle § 24 odst. 1 až 3 zákona o vlastnictví bytů, na přijetí návrhu na vklad vlastnického
práva na základě smlouvy o převodu nebytového prostoru
podle § 24 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů a na přijetí návrhu na vklad převodu spoluvlastnického podílu k pozemkům
(jak bezplatného, tak úplatného) souvisejícím s byty nebo
nebytovými prostory převedenými bezplatně podle zákona
o vlastnictví bytů. Osvobození pod bodem 3 se nevztahuje
na přijetí návrhu na vklad prohlášení vlastníka.
(8) U všech úkonů, které byly od poplatku osvobozeny, vyznačí katastrální pracoviště text „OSVOBOZENO OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ“.
Text se vyznačí u úkonu podle
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a) položky 119 písm. a), b), c), f) a g) sazebníku na žádosti a na
výsledku úkonu,
b) položky 119 písm. d) a e) sazebníku na žádosti o potvrzení
GP
c) položky 120 sazebníku na návrhu a ve spise.
(9) Úkon je od poplatku podle § 8 odst. 2 písm. a) až i) osvobozen, jen pokud poplatník uvede v žádosti účel, k němuž
má být úkon proveden. Na výsledku tohoto úkonu vyznačí
u textu: „OSVOBOZENO OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ“ i
účel (§ 8 odst. 3 zákona), který poplatník v žádosti uvedl
(např. pro účely dědického řízení, číslo jednací pověření,
kterým soud notáře dědickým řízením pověřil, č.j. referátu
sociálních věcí, ke kterému je úkon prováděn apod.).
Čl. 6
Zvláštní účet
(1) O zvláštním účtu se neúčtuje, ale vede přesná evidence
platebních povinností, jejich úhrad a provedených vratek
na základě výpisů z účtů. Název účtu je „Poplatky správní
- ČÚZK“ s předčíslím 3711, podlomení účtu je: /0710, konstantní symbol pro platby 1149, jako variabilní symbol lze
používat číslo žádosti o úkon. Konstantní symbol pro vratky
ze zvláštního účtu je 4148. U tohoto účtu je povolen debetní zůstatek, aby mohly být vraceny z tohoto účtu přeplatky
správních poplatků zaplacených kolkovou známkou i v případě, že na tomto účtu nejsou vloženy žádné prostředky.
(2) Ke konci každého čtvrtletí musí odpovídat stav účtu skutečně vybraným poplatkům, které byly uhrazeny na tento
účet, tzn. provede se dorovnání za jakékoliv platby, o které
byl účet krácen (poštovné, poplatky účtované peněžními
ústavy), a to z čerpacího neinvestičního účtu příslušné organizační složku státu resortu. Tento zvláštní účet je vždy k
31.12. běžného roku Českou národní bankou vynulován.
Čl. 7
Přechodná ustanovení
(1) Bylo–li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede
dnem nabytí účinnosti zákona, vybere se poplatek podle
dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se
poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Byla-li písemná žádost nebo návrh o provedení úkonu
katastrálního pracoviště podle položky 103 a položky 104
sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.
368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručena katastrálnímu pracovišti do 15.1.2005 včetně, vybere katastrální úřad poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., ve znění
platném do 15.1.2005.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušují se Pokyny č.12 o postupu katastrálních pracovišť při
vybírání správních poplatků podle platné právní úpravy ze dne
30.1.1995 č.j. 108/1995-22, ve znění dodatku č.1 ze dne 4.4.1995
č.j. 1709/1995-22, dodatku č. 2 ze dne 22.12.1995 č.j. 7272/199522, dodatku č. 3 ze dne 17.12.1997 č.j. 4636/1997-22, dodatku
č. 4 ze dne 15.1.2003 č.j. 6567/2002-22 a dodatku č. 5 ze dne
16.12.2003 č.j. 6775/2003-22.
Čl. 9
Účinnost
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Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 16. ledna 2005.
Ing. Oldřich Pašek v. r.
místopředseda
§ 3 odst. 1 zákona.
§ 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
4)
§ 69 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 34 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 34 odst. 2 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 6 odst. 8 zákona.
8)
§ 59 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
9)
§ 72 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10)
§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.
11)
Vyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, ve znění vyhlášky č. 264/1997
Sb.
12)
§ 8 zákona.
13)
Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích a č. 32/1969
Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
14)
§ 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 29 odst.1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších
předpisů.
1)
2)

3.DODATEK

Č.

1

k Pokynům č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. dubna 2004 č.j. 1014/2004-22 pro skenování
katastrálních map a graﬁckých operátů dřívějších pozemkových evidencí
Pokyny č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 28. dubna 2004 č.j. 1014/2004-22 se mění takto:
1. V části OBSAH bod 12 zní:
„12. Požadavky na orientační skenování“.
2. V části Přílohy je bod 1 nahrazen bodem 1a, který zní:
„1a Soupis skenovaných map pro externí pracoviště“.
3. V části Přílohy se za bod 1a vkládá nový bod 1b, který zní:
„1b Soupis skenovaných map pro pracoviště úřadu“.
4. V části Přílohy bod 4 zní:
„4. Udělení atestu testovanému skeneru a pracovišti (kartometrické skenování)“.
5. V části Přílohy bod 7 zní:
„7.Udělení atestu testovanému skeneru a pracovišti (orientační
skenování)“.
6. V části první odst. 1 se slovo „tvorbu“ nahrazuje slovy „využití
v“ a slovo „systémů“ se nahrazuje slovem „systémech“.
7. V části první odst. 3.1 se odrážka první nahrazuje odrážkou „
přesnost, s jakou jsou pořízena, je charakterizovaná střední
souřadnicovou chybou mxy ≤ 0,10mm, střední chybou transformačního klíče: ≤ 0,07mm, maximální odchylkou v poloze
≤ 0,20mm a hodnotou rozlišení minimálně 400 dpi“.
8. V části první odst. 3.1 odrážka druhá se slova „stolového typu“
včetně poznámek pod čarou č.1 zrušují.
9. V části první odst. 4.2 zní:
„4.2 Skenovací práce provádí Zeměměřický úřad (dále jen
„ZÚ“). Dále mohou tyto práce provádět katastrální úřady (dále
jen „KÚ“) a případně externí skenovací pracoviště (odst. 4.1),
které vlastní skenery s platným atestem. Externí skenovací
pracoviště provádí skenovací práce na základě požadavků
KÚ. KÚ shromažďují požadavky na skenování z katastrálních
pracovišť (dále jen „KP“), která vykonávají územní působnost
příslušného KÚ, a koordinují jejich vyřizování. Převzetí výsledků skenování vyhotovených externím skenovacím pracovištěm
zajišťují KÚ (odst. 9.3).“.
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10. V části první odst. 4.4 se za slova „o veřejných zakázkách“
vkládají slova „ ve znění pozdějších předpisů“.
11. V části první odst. 5.2 se slovo „zjišťována“ nahrazuje slovem
„zjišťovaná“, slovo „vzniklá“ se nahrazuje slovem „vzniká“ a
slova „nadměrná deformace“ se nahrazují slovy „nadměrnou
deformací“.
12. V části první odst. 5.3 se věta první nahrazuje větou „Výběr
mapových podkladů určených ke skenování provede a roztřídí
KP podle katastrálních území a v rámci katastrálního území
podle druhů podkladů (např. katastrální mapy v dekadickém
měřítku, katastrální mapy v sáhovém měřítku, mapy bývalého
pozemkového katastru v závislosti na měřítku a metodě vzniku, graﬁcká část přídělového a scelovacího operátu).“.
13. V části první odst. 5.4 se slova „Roztříděné mapy vybaví KP
soupisem map“ nahrazují slovy „KP vyhotoví soupis roztříděných map“, slova „příloha č. 1“ se nahrazují slovy „příloha č. 1a
a č. 1b“ a za slova „rastrových souborů“ se vkládají slova „dle
odst. 5.6.1“.
14. V části první odst. 6 se slovo „pracovišti“ nahrazuje slovem
„KP“ a za slovo „nebo“ se vkládá slovo „v“.
15. V části první odst. 7.1 se slova „stolového typu“ zrušují.
16. V části první odst. 7.5 se slovo „nelze“ nahrazuje slovy „nebylo
možno“.
17. V části první odst. 8.1 se slova „(stolový typ)“, slova „pro kartometrické skenování“ a poslední věta zrušují. Dále se za slova
„platný atest“ vkládají slova „pro kartometrické skenování“.
18. V části první odst. 9.1 se za odrážku první vkládá odrážka
„- typ skeneru“.
19. V části první odst. 9.2 písm. a) se za odrážku druhou vkládá
odrážka „- transformovaná data“.
20. V části první odst. 9.2 písm. b) se slovo „ÚAZK“ nahrazuje
slovy „Sekci centrální databáze KN, ČÚZK“ a za odrážku prvou
se vkládá odrážka „- transformovaná data.“
21 V části první odst. 9.4 písm. a) se slovo „ÚAZK“ nahrazuje
slovy „Sekci centrální databáze KN, ČÚZK“, za slovo data se
vkládají slova „a transformovaná data“ a za slovo „podklady“
se vkládají slova „předává ÚAZK“.
22. V části první odst. 10.1 se slova „vykonává ZÚ (ÚAZK)“ nahrazují slovy „zabezpečuje Sekce centrální databáze KN, ČÚZK“.
23. V části první odst. 11 se slovo „ZÚ“ nahrazuje slovy „Sekce
centrální databáze KN, ČÚZK“.
24. V části první odst. 12 se slova „Orientační skenování“ nahrazují slovy „Požadavky na orientační skenování“.
25. V části první odst. 12.1 písm. a) se slova „kopie mapových
podkladů na papíru“ nahrazují slovy „mapové podklady, které
budou po celou dobu prací umístěny v transparentním krytu
na dokumenty“.
26. V části první odst. 12.1 písm. b) se slovo „kopií“ zrušuje.
27. V části první odst. 12.1 písm. c) zní:
„c) Přesnost, s jakou jsou rastrová data pořízena, je charakterizovaná střední souřadnicovou chybou mxy ≤ 0,15mm,
střední chybou transformačního klíče: ≤ 0,12mm, maximální odchylkou v poloze ≤ 0,40mm a hodnotou rozlišení
minimálně 400 dpi,“.
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28. V části první odst. 12.1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno
d), které zní:
„d) jsou vyhotovena skenerem, jež má udělen atest Úřadu
(odst. 13.3).“.
29. V části první odst. 12.2 se slovo „kopií“ zrušuje a slova „Kopie
mapových podkladů“ se nahrazují slovy „Mapové podklady“.
Dále se za slova „č. 162/2001 Sb.,“ vkládají slova „o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění
pozdějších předpisů,“.
30. V části druhé odst. 13.1 se za slova „kartometrické skenování“
vkládají slova „nebo pro orientační skenování“.
31.V části druhé odst. 13.3 se za slova „příloha č.4“ vkládají slova
„a příloha č.7“ a slova „pro účely katastru“ se zrušují.
32. V části druhé odst. 16.1 se za slova „kartometrické skenování“
vkládají slova „nebo pro orientační skenování“.
33. V části třetí odst. 18.1 se slovo „ÚAZK“ nahrazuje slovy „Sekce centrální databáze KN, ČÚZK“.
34. Dosavadní příloha č. 1 se označuje jako příloha č. 1a a má
název „Příloha č. 1a: SOUPIS SKENOVANÝCH MAP pro externí pracoviště (k odst. 5.4)“. Dále se doplňuje příloha č. 1b,
která zní:

Skenování
(datum, podpis):

Ing. Pilná Jarmila

Ing. Pilná Jarmila

*.jpg převzork. na 200 dpi,
stup. komprese 50%

*.cit převzat, *. jpg vyhovuje

V souboru form. cit jsou nečitelné některé
změnové zákresy intravilánu.

vyhovuje

----508

-----

Převzetí výsledků KÚ

Zpracování
508

Pozn. zhotovitele k výsledkům skenování

Hodnota rozlišení
při skenování

(datum, podpis):

Předal rastrové soubory SCD ČÚZK

(datum, podpis):

Předal rastrové soubory KP

KÚ pro kraj Vysočina dne 2.7.2004

Ing. Pilná Jarmila

Ing. Pilná Jarmila

KÚ pro kraj Vysočina dne 2.7.2004

Pozn.: Údaje o předání a převzetí obsahuje zpravidla pouze poslední strana
soupisu skenovaných map. Rozsah uváděných údajů se přizpůsobí potřebě.

cit, jpg

FB III

cit

FB III

Typ skeneru,
výsledný
formát dat
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map. podklady zpětně převzala za KP …... dne 5.7.2004

Ing. Šik Karel

kontrola rastr. souborů KÚ pro kraj Vysočina dne 1.7.2004

za KÚ pro kraj Vysočina dne 21.6.2004

Kamarýt Jan

Vyhotovit rastr. kopii ve form. *.cit. Při nevyhovujícím výsledku pak také kopii ve st.šedi a
form. *.jpg s převzorkováním na 200 dpi.

Vyznačit text do poznámky popis. pole
viz. příloha soupisu č. 1

Poznámka, požadavek, odkaz

Soupis skenovaných katastrálních map
a graﬁckých operátů dřívějších pozemkových evidencí

KP ve Žďáru nad Sázavou dne 11.6.2004

Vyhotovil (datum, podpis, razítko KP):

V714SZ051419E

Z714SZ051419E

Z714SZ051415

ZS V 14 15

map. podklad EN
ZS V 14 19

Označení rastrového
souboru

Označení mapového
podkladu

Kat. pracoviště: Žďár n..S.
Kat. území: Nové Veselí
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Příloha č. 1b: SOUPIS SKENOVANÝCH MAP pro pracoviště úřadu (k odst. 5.4)
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35. Příloha č.4 zní:
Příloha č. 4: UDĚLENÍ ATESTU TESTOVANÉMU SKENERU A PRACOVIŠTI (k odst. 13.3)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
182 11 Praha 8 – Kobylisy, P.O. Box 21, Pod Sídlištěm 1800/9,
telefon 28404 1221, fax 28404 1201
Č.j.: ..........

Na základě protokolu o testování skeneru a způsobilosti skenovacího pracoviště vyhotoveného Zeměměřickým úřadem v Praze č.j. ……………. ze dne ……………. se uděluje provozovateli
.............................………………….………………...………………………………………………...........................1)
pro pracoviště
...............................………………..........................................…...…………………………………….....................2)

atest
k používání dále uvedeného zařízení pro kartometrické skenování.
Testované zařízení typu.………................................................……………………………………...................3)
vyhovělo potřebám katastru nemovitostí České republiky a může být takto pro jeho účely používáno. Atestem
se provozovatel prokazuje ve styku s orgány a organizacemi v působnosti našeho úřadu týkajícím se skenování
ve smyslu atestace.
Atestace je časově omezena do
………………..
Pokud provozovatel shledá zhoršení technických vlastností skeneru, je povinen bez odkladu přestat skener
pro účely katastru nemovitostí používat, tuto skutečnost oznámit a vadné výsledky nepředávat. Shledá-li zhoršení přesnosti skeneru náš úřad, platnost atestu bude rovněž zrušena.
V Praze dne ............……………………………………
Pozn.: 1) název (jméno) a adresa provozovatele
2) adresa skenovacího pracoviště
3) typ skeneru, výr. číslo, rok výroby
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36. V příloze č. 5 se slova „Velká Bíteš 744“ zrušují.
37.Příloha č. 7 zní:
Příloha č. 7: UDĚLENÍ ATESTU TESTOVANÉMU SKENERU A PRACOVIŠTI (k odst. 13.3)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
182 11 Praha 8 – Kobylisy, P.O. Box 21, Pod Sídlištěm 1800/9,
telefon 28404 1221, fax 28404 1201
Č.j.: ..........

Na základě protokolu o testování skeneru a způsobilosti skenovacího pracoviště vyhotoveného Zeměměřickým úřadem v Praze č.j. ……………. ze dne ……………. se uděluje provozovateli
.............................………………….………………...………………………………………………...........................1)
pro pracoviště
...............................………………..........................................…...…………………………………….....................2)

atest
k používání dále uvedeného zařízení pro orientační skenování.
Testované zařízení typu.………................................................……………………………………...................3)
vyhovělo potřebám katastru nemovitostí České republiky a může být takto pro jeho účely používáno. Atestem
se provozovatel prokazuje ve styku s orgány a organizacemi v působnosti našeho úřadu týkajícím se skenování
ve smyslu atestace.
Atestace je časově omezena do
………………..
Pokud provozovatel shledá zhoršení technických vlastností skeneru, je povinen bez odkladu přestat skener
pro účely katastru nemovitostí používat, tuto skutečnost oznámit a vadné výsledky nepředávat. Shledá-li zhoršení přesnosti skeneru náš úřad, platnost atestu bude rovněž zrušena.
V Praze dne ............……………………………………
Pozn.: 1) název (jméno) a adresa provozovatele
2) adresa skenovacího pracoviště
3) typ skeneru, výr. číslo, rok výroby
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38. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 22.2.2005.
Ing. Oldřich Pašek
místopředseda
4 .DODATEK

Č.2

ze dne 8. března č. 2005 č.j. 1503/2005 - 32 k Pokynům č.
32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne
28. dubna 2004 č.j. 1014/2004-22 pro skenování katastrálních
map a graﬁckých operátů dřívějších pozemkových evidencí
Pokyny č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 28. dubna 2004 č.j. 1014/2004-22 ve znění dodatku č.1 ze
dne 22. února č.j. 613/2005-22 se mění takto:
1. V části první odst. 3.1 se za odrážku první vkládá odrážka „- pokud je používaným skenovacím zařízením válcový skener, potom musí být maximální odchylka v poloze ≤
0,30mm,“.
2. V příloze č. 7 se slova „katastru nemovitostí“ nahrazují slovy
„orientačního skenování“.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 15.3.2005.
Ing. Oldřich Pašek v. r.
místopředseda
5 .DODATEK

Č.2

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 26.
července 2005 č.j. ČÚZK 3333/2005-22, kterým se mění Pokyny č. 30 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze
dne 25. února 2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování 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, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. října 2004
č.j. 5415/2004-22
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm.d)
zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2:
1. V čl. I odst. 1.1.1 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:
„1.1.1 Bezúplatně do 31.12.2005 podle dohody s vyhotovitelem GP data buď v tzv. novém výměnném formátu2a) (dále
jen „NVF“) nebo v tzv. starém výměnném formátu2b) (dále jen
„SVF“) ve formě souborů dat DKM a dat BPEJ, po tomto datu
pouze v NVF.
___________
2a)

;

2b)

Soubor ve formátu *.VFK podle Struktury výměnného formátu informačního systému
katastru nemovitostí České republiky ze dne 6.12.2002 č.j. 5598/2002-24, ve znění
pozdějších dodatků.
Soubor ve formátu *.VKM podle Struktury a výměnného formátu digitální katastrální
mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat
BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999 č.j. 5270/1999-22.“.

2. V čl. I odst. 1.1.2 se za slovo „úplatu“ vkládá poznámka pod
čarou č. 2c, která zní:
„2c) § 8 a 9 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V čl. I odst. 1.2 zní:
„1.2 Vyhotovitelé GP předávají v rámci stanovených příloh
podle § 69 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Vyhotovitelé předávají“) ke GP
předloženým k potvrzení do 31.12.2005 návrh změny v NVF
nebo SVF, případně seznam souřadnic nově určených bodů
ve formě souboru *.txt, po tomto datu návrh změny výhradně
v NVF.“.
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4. V čl. I odst. 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3 a 10.3 se
slovo „lomových“ zrušuje.
5. V čl. I odst. 2.1.2 a 3.1.2 se slova „kopie PN, ZPMZ, GP“ nahrazují slovy „kopie PN, předcházejících ZPMZ, předcházejících
GP“.
6. V čl. I odst. 2.2 zní:
„2.2 Vyhotovitelé předávají
v rámci stanovených příloh ke GP předloženým k potvrzení do
31.12.2005 návrh změny v NVF nebo SVF, případně seznam
souřadnic nově určených bodů ve formě souboru *.txt, ke GP
předloženým k potvrzení po tomto datu návrh změny v NVF
nebo SVF podle volby vyhotovitele. V případě volby SVF vyhotovitelé předávají současně seznam souřadnic podrobných
bodů ve formě souboru *.txt.“.
7. V čl. I odst. 2.3 se za slova „(dále jen „ZE“)“ vkládají slova „a
dílů BPEJ „.
8. V čl. I odst. 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 a 9.2 se za slova „stanovených příloh“ vkládají slova „ke GP předloženým k potvrzení
do 31.12.2005 návrh změny v NVF nebo SVF, případně“ a na
konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ke GP
předloženým k potvrzení po tomto datu návrh změny v NVF
nebo SVF podle volby vyhotovitele. V případě volby SVF vyhotovitelé předávají současně seznam souřadnic podrobných
bodů ve formě souboru *.txt.“.
9. V čl. I odst. 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3 a 9.3 se za slova „dílů
parcel ZE“ vkládají slova „a dílů BPEJ „.
10. V čl. I odst. 10.1.1 zní:
„10.1.1 Bezúplatně
do doby převodu mapy do ISKN data KMD a BPEJ ve SVF v
rozsahu potřebném pro vyhotovení GP, seznam souřadnic podrobných bodů z předchozích ZPMZ (S-JTSK) ve formě souboru *.txt, po převedení mapy do ISKN data v NVF.“
11. V čl. I odst. 10.2 zní:
„10.2 Vyhotovitelé předávají
ke GP předloženým k potvrzení do doby převodu mapy do
ISKN návrh změny ve SVF a seznam souřadnic nově určených
bodů a použitých identických bodů v S-JTSK, případně ke GP
předloženým k potvrzení do 31.12.2005 pouze tyto seznamy
v rámci stanovených příloh jak v dosavadním souřadnicovém
systému nebo místním souřadnicovém systému, tak v S-JTSK
(očíslování bodů se provede v rámci ZPMZ, ve kterém byly
souřadnice
S-JTSK určeny) ve formě souborů *.txt a protokol o zobrazení změny do KMD, po převedení mapy do ISKN
návrh změny v NVF.“.
12. V čl. I odst. 10.3 zní:
„10.3 Výpočet výměr je prováděn
ze souřadnic bodů v S-JTSK v případě KMD převedené do
S-JTSK a v případě zaměření všech bodů oddělované parcely
v S-JTSK, ze souřadnic graﬁckého souboru KMD v ostatních
případech
13. V čl. I odst. 11 se za slova „uvedených podkladů“ vkládají slova „za úplatu“.
14. V čl. I odst. 15 zní:
„15 Soubory popisných informací (dále jen „SPI“) jako samostatné části SVF ve tvaru souborů *.DBF, případně *.TXT mohou být do 31.12.2005 katastrálními pracovišti poskytovány ve
výjimečných případech a pouze na základě výslovné žádosti,
pokud to umožní datový obsah katastru nemovitostí příslušných katastrálních území. Katastrální pracoviště sdělí žadateli
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případy, kdy SVF nelze z výše uvedeného důvodu vytvořit. Odchylky v obsahu SPI ke dni 29. ledna 2003 jsou popsány v souboru rozdíly, zveřejněném na webu ČÚZK (Katastr nemovitostí
Poskytování údajů - Výstupy dat ISKN ve výměnných formátech - Výměnný formát KN před ISKN - rozdíly). S ohledem na
další vývoj ISKN od této doby mohly přibýt další odchylky obsahu SVF od obsahu ISKN, které již nebyly řešeny úpravami
SVF ani popsány jako rozdíly. ČÚZK ani katastrální úřady pak
nemohou nést odpovědnost za nerespektování těchto skutečností uživateli údajů SPI katastru nemovitostí poskytnutých
prostřednictvím SVF.“.
15. Závěrečné ustanovení
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
Ing. Oldřich Pašek v. r.
místopředseda

B - OZNAMOVACÍ ČÁST:
1. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Podle § 17 zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 56 vyhlášky ČÚZK č.
190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila katastrální
pracoviště příslušných katastrálních úřadů platnost obnoveného
katastrálního operátu v těchto katastrálních územích:
Katastrální úřad pro
Katastrální pracoviště Číselný kód a název katastrálního území Ke dni
hlavní město Prahu
Praha-město
Jihočeský kraj
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov
Dačice
Dačice
Dačice
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Kaplice
Pelhřimov
Pelhřimov
Pelhřimov
Písek
Písek
Písek
Písek
Strakonice
Strakonice
Strakonice
Strakonice
Strakonice
Tábor
Tábor
Třeboň
Třeboň
Jihomoravský kraj
Boskovice
Boskovice
Brno-město
Brno-město
Brno-město
Brno-město
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Hodonín
Hodonín

Ve formě

731765

Hrdlořezy

17.12.04 DKM

703389
787213
719935
789275
781193
790818
793680
781193
718718
625698
655091
716502
660701

31.12.04
24.01.05
25.02.05
02.03.05
01.11.04
03.11.04
01.12.04
06.01.05
16.12.04
20.12.04
17.02.05
06.10.04

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

704962
704971
663069
718912
718912
778362
700631
655007
789909
733857
755729
623482
755940
766976
742121
607606
631990
705756
720230

Neplachov-č
Všemyslice-č
Petrovice
Lipanovice
Hašlovice-č
Štěkře
Věžovatá Pláně-č
Hašlovice-č
Lidéřovice-č
Dešná u Dačic
Županovice u Dešné-č
Otín u Jindřichova Hradce-č
Horní Žďár u
Jindřichova Hradce
Artolec
Nová Bystřice
Kaplice
Pelhřimov
Pelhřimov
Lesná u Velké Chyšky-č
Myslín
Chvaletice u Protivína-č
Zahořany-č
Protivín
Křepice u Vodňan-č
Číčenice-č
Dražejov u Strakonic
Tchořovice-č
Řepice-č
Borkovice
Drahov-č
Nová Ves nad Lužnicí-č
Třeboň

10.11.04
20.12.04
28.12.04
12.10.04
20.12.04
20.12.04
27.01.05
15.10.04
22.11.04
15.12.04
16.02.05
01.11.04
07.12.04
17.12.04
29.12.04
03.01.05
18.12.04
14.02.05
01.12.04
09.03.05

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

758736
681148
795674
610542
610283
610208
794724
630802
767492
781304
703834
736325
736333
723835
780731
671959

Sudice u Boskovic
Lhota Rapotina
Žebětín-č
Jundrov
Nový Lískovec
Pisárky
Žatčany
Říčky u Brna-č
Předkláštěří
Veverská Bítýška
Nesvačilka-č
Nové Mlýny-č
Přítluky-č
Podivín-č
Veselí-Předměstí-č
Kozojídky-č

14.09.04
21.12.04
30.11.04
20.12.04
20.12.04
09.03.05
04.10.04
20.12.04
23.12.04
28.12.04
05.01.05
01.09.04
01.09.04
21.12.04
21.10.04
16.12.04

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

Hodonín
780791
Holešov
744638
Kyjov
794627
Kyjov
664774
Mikulov
612642
Mikulov
659363
Mikulov
706973
Moravský Krumlov
744026
Moravský Krumlov
768421
Valašské Klobouky
613061
Valašské Klobouky
613070
Vyškov
739561
Vyškov
711535
Vyškov
734012
Vyškov
676896
Znojmo
762075
Znojmo
669121
Znojmo
707996
Znojmo
793426
Znojmo
605689
Znojmo
707988
Znojmo
669113
Karlovarský kraj
Cheb
669237
Cheb
726443
Karlovy Vary
767948
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
737763
Hradec Králové
726541
Hradec Králové
602086
Hradec Králové
755478
Hradec Králové
765431
Hradec Králové
674150
Hradec Králové
743674
Hradec Králové
726559
Hradec Králové
600610
Jičín
703273
Jičín
713007
Jičín
749842
Náchod
621714
Rychnov nad Kněžnou 772429
Rychnov nad Kněžnou 625817
Trutnov
628743
Trutnov
769118
Trutnov
769266
Trutnov
769029
Trutnov
633968
Liberecký kraj
Česká Lípa
633666
Česká Lípa
761214
Česká Lípa
689475
Jablonec nad Nisou
721581
Jablonec nad Nisou
738085
Liberec
640352
Semily
695670
Semily
695572
Moravskoslezský kraj
Karviná
748871
Krnov
713309
Opava
671878
Opava
606529
Opava
786691
Ostrava
714089
Ostrava
714534
Třinec
771104
Olomoucký kraj
Hranice
766283
Olomouc
606448
Olomouc
780260
Olomouc
626473
Olomouc
643378
Olomouc
687952
Olomouc
775428
Olomouc
640158
Olomouc
763161
Olomouc
739642
Prostějov
704407
Prostějov
612707
Prostějov
612715
Prostějov
612723
Prostějov
646709
Prostějov
785521
Prostějov
666122
Prostějov
619345
Prostějov
721964
Přerov
603830
Přerov
629863
Přerov
643611
Přerov
612758
Přerov
638277
Přerov
733296
Přerov
734985
Šumperk
605816
Pardubický kraj
Pardubice
630136
Plzeňský kraj
Klatovy
654663
Kralovice
632988
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Milokošť-č
Rymice
Žarošice-č
Kelčany-č
Brod nad Dyjí-č
Jevišovka
Novosedly na Moravě-č
Rybníky na Moravě-č
Trnové Pole-č
Brumov
Bylnice
Rašovice u Bučovic-č
Opatovice u Vyškova
Moravské Prusy-č
Kučerov-č
Šatov-č
Popice u Znojma
Sedlešovice-č
Znojmo-Hradiště
Ves Blížkovice
Nový Šaldorf-č
Konice u Znojma-č

21.12.04
31.12.04
26.11.04
04.03.05
25.10.04
06.12.04
15.12.04
20.12.04
14.02.05
31.12.04
31.12.04
19.10.04
04.11.04
01.12.04
10.02.05
18.10.04
27.10.04
29.11.04
20.12.04
31.12.04
19.01.05
27.01.05

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

Doubrava u Aše
Potočiště
Toužim

31.12.04 DKM
17.02.05 DKM
29.12.04 DKM

Radíkovice
Piletice
Benátky
Stěžery
Těchlovice u Hradce Králové
Michnovka
Rusek-č
Pouchov
Velké Babice
Nemyčeves
Osek u Sobotky
Milíčeves
Říkov
Týniště nad Orlicí
Deštné v Orlických horách-č
Dolní Branná
Volanov-č
Bojiště u Trutnova-č
Trutnov
Dvůr Králové nad Labem

18.10.04
15.11.04
22.11.04
17.01.05
20.01.05
23.02.05
28.02.05
04.03.05
04.03.05
30.11.04
13.12.04
15.12.04
08.11.04
17.01.05
17.02.05
30.04.04
02.09.04
08.10.04
14.11.04
08.12.04

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

Dubnice pod Ralskem
Svojkov
Lvová-č
Plavy
Rádlo
Radoňovice
Sekerkovy Loučky
Bělá u Turnova

01.10.04
09.11.04
01.12.04
20.10.04
06.12.04
29.11.04
27.12.04
25.02.05

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

Skřečoň
Slezské Pavlovice
Kozmice
Bohuslavice u Hlučína
Vřesina u Opavy
Zábřeh - VŽ
Hrabová
Lyžbice

15.01.05
30.12.04
01.12.04
07.03.05
08.03.05
27.09.04
13.12.04
01.11.04

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

Teplice nad Bečvou
Moravská Loděnice
Věrovany
Plinkout-č
Horní Loděnice-č
Luběnice
Ústín
Hněvotín
Štarnov
Rataje u Olomouce
Těšice u Nezamyslic-č
Brodek u Konice-č
Dešná-č
Lhota u Konice-č
Hradčany u Prostějova
Kelčice
Klenovice na Hané
Čelechovice na Hané
Plumlov
Bezuchov
Dolní Nětčice
Horní Nětčice-č
Brodek u Přerova-č
Henčlov-č
Proseničky
Kozlovice u Přerova-č
Bludov

01.11.04
24.09.04
30.09.04
26.10.04
01.11.04
01.11.04
01.11.04
29.11.04
29.11.04
30.12.04
21.04.04
07.07.04
07.07.04
07.07.04
23.08.04
23.08.04
01.10.04
23.12.04
30.12.04
28.07.04
10.08.04
25.10.04
20.12.04
20.12.04
27.12.04
14.02.05
19.10.04

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

Dolní Ředice

02.12.04 DKM

Chudenín-č
Dřevec-č

22.11.04 DKM
14.12.04 DKM
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Plzeň-jih
Plzeň-město
Rokycany
Sokolov
Sokolov
Sokolov
Sokolov
Sokolov
Sokolov
Tachov
Tachov
Středočeský kraj
Benešov
Kladno
Kladno
Kolín
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

ZPRAVODAJ ČÚZK
772101
676195
740691
753777
786721
651621
672262
661597
678651
716073
603767

Tymákov-č
Křimice
Rokycany-č
Stará Chodovská
Vřesová
Chlum Svaté Maří-č
Krajková-č
Horní Pochlovice
Štědrá u K.n.Ohří
Ostrov u Stříbra-č
Potín-č

07.09.04
21.12.04
04.01.05
10.12.04
10.12.04
16.12.04
16.12.04
20.12.04
31.12.04
18.11.04
07.02.05

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

744972
665126
779377
675237
618055
746665

Malešín-č
Kročehlavy
Velké Přítočno
Svatbín
Ctiměřice-č
Sedlec u Benátek
nad Jizerou-č
Vrátno-č
Oškobrh-č
Šestajovice u Prahy
Záryby-č
Úvaly u Prahy
Žalov
Chrášťany u Prahy
Sestrouň
Březové Hory
Horčápsko-č
Rožmitál pod Třemšínem-č
Příčina-č

12.01.05
27.12.04
27.12.04
31.12.04
14.10.04

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

20.12.04
07.01.05
22.11.04
13.09.04
03.01.05
07.03.05
15.12.04
21.02.05
02.11.04
31.12.04
31.12.04
31.12.04
10.12.04

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-západ
Praha-západ
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Rakovník
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Litoměřice

785661
712001
762385
791016
775738
742511
654019
746568
735515
641944
742848
735825

Litoměřice
Most
Vysočinu
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Moravské Budějovice
Telč
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
Zlínský kraj
Kroměříž
Uherské Hradiště

625221
625248
627909
678732
643025

Horní Oldřichov
Bělá u Děčína
Záluží u Roudnice
nad Labem-č
Brzánky-č
Černice u Horního Jiřetína

22.11.04 DKM
22.12.04 DKM
12.10.04 DKM
22.02.05 DKM
30.11.04 DKM

750123
720101
698903
711080
736708
669041
701564
677698
713341
743186
679232
679241
741086

Dolní Vestec-č
Petrovice u Štoků
Moravské Budějovice
Olšany u Telče-č
Pucov-č
Koněšín
Náměšť nad Oslavou
Kuřimské Jestřabí-č
Osová-č
Lhotka u Velkého Mezičíčí-č
Lavičky-č
Závist u Velkého Meziříčí-č
Rokytno na Moravě

01.09.04
16.02.05
31.12.04
08.12.04
15.12.04
31.12.04
31.12.04
20.03.04
10.11.04
25.10.04
07.02.05
07.02.05
09.03.05

791661
639907

Medlov u Zborovic
Hluk

31.01.05 DKM
21.12.04 DKM

DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM
DKM

č- za názvem katastrálního území vyjadřuje, že k uvedenému dni byla platnost obnoveného katastrálního operátu vyhlášena pouze na části katastrálního území, podrobnější informace o obnově operátu v tomto katastrálním území poskytne územně
příslušné katastrální pracoviště.

Změna názvu katastrálního území
Podle § 3 písm. g) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, Český úřad
zeměměřický a katastrální schválil na návrh Katastrálního pracoviště Šumperk Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj spisem z
30.3.2005 č.j. 1866/2005-22 změnu názvu katastrálního území
Filipov u Zabřeha na Filipov u Zábřeha.
Schválený název byl doložen souhlasným stanoviskem obce
Nemile.

Ing. Bohumil Janeček v. r.
ředitel odboru řízení územních orgánů:

Částka 1-2/2005

