943/1996-10
Pokyny
č. 20 pro přečíslování zhušťovacích bodů
přípis ČÚZK ze dne 14.2.1996
Schválil: místopředseda ČÚZK Ing. Karel Večeře, v.r.
Český úřad zeměměřický a katastrální pro sjednocení postupu při přečíslování zhušťovacích bodů (dále jen ZhB)
vydává podle § 3 písm. a) bodu 2. zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Čl.1
Přečíslování stávajících ZhB
1. Plošné přečíslování ZhB provedou katastrální úřady I. typu (KÚI) v rámci realizace Projektu zhuštění polohového
bodového podle č. j. 315/1995-10 v triangulačních listech (TL), v kterých bude zahájeno zhuštění po 1. 1. 1996. V TL, kde
zhuštění bylo provedeno před tímto datem, bude plošné přečíslování provedeno při nejbližší revizi stávajících ZhB.
2. Přečíslují se všechny nalezené, v terénu existující ZhB s výjimkou ZhB, jejichž dosavadní číslo je vyšší než 200.
3. Číslování ZhB a přidružených bodů se řídí ustanovením 2.4.1. Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního
operátu č.j. 5314/1994-23. Stávajícím ZhB se přidělují nová čísla počínaje prvním neobsazeným číslem vyšším než 200, a
číslují se postupně podle rostoucí číselné řady dosavadních čísel.
4. Pokud se v TL, ve kterých se provádí přečíslování ZhB, vyskytují trigonometrické body (TB) s čísly vyššími než
200, požádá KÚI o jejich přečíslování Zeměměřický úřad. K žádosti přiloží seznam zrušených ZhB.
5.1. Po ukončení zhuštění v TL se nová čísla přečíslovaných ZhB promítnou:
a) do databází bodových polí,
b) do geodetických údajů (GÚ),
c) do grafických přehledů sítě bodových polí vedených v Zeměměřickém úřadu a na katastrálních úřadech,
d) do souboru geodetických informací katastru nemovitostí.
5.2. Do tiskových podkladů Státní mapy 1:5000 - odvozené a Základní mapy České republiky 1:10 000 se nová čísla
promítnou při obnově tiskových podkladů, a to v případech, kdy přečíslování je již provedeno v rozsahu celého mapového listu.
6. Čísla nově zřizovaných ZhB navazují v TL, kde přečíslování bylo provedeno, na číselnou řadu stávajících ZhB
přečíslovaných dle bodu 2.
7. Seznam (přehled) TL, ve kterých bylo provedeno přečíslování, zveřejní katastrální úřady (KÚ), podle své územní
působnosti, na úřední desce.
8. K orientaci v číslování vyhotoví KÚI pro každý přečíslovaný TL srovnávací sestavení, kde bude k dosavadnímu
číslu každého ZhB přiřazeno nové číslo nebo poznámka "zrušen" (viz příloha).
8.1. Kopie srovnávacích sestavení zašlou KÚI ihned po dohotovení příslušným KÚ, Zeměměřickému úřadu a VTOPÚ
Dobruška.
8.2. Kopie srovnávacích sestavení budou k dispozici v dokumentacích KÚ a Zeměměřického úřadu.
9. Úprava GÚ se provede takto:
9.1. V rámečku pro číslo bodu se jednoduchou vodorovnou čarou přeškrtne dosavadní číslo a nad něj se napíše nové číslo. Na
druhé straně GÚ se do poznámky uvede: "Dne ...... přiděleno nové číslo:".
9.2. Místopisný náčrt, případně údaje o přidružených bodech, se opraví škrtnutím dosavadního čísla a nadepsáním čísla
nového.
9.3. Pokud byl u ZhB zvolen za přidružený bod jiný ZhB nebo TB, uvede se v GÚ ve sloupci "BOD" pouze číslo tohoto bodu se
znaménkem = (totožno), a ve sloupci "DRUH" se uvede ZB 1 n. ZB 2.
---------Např.: 242 = ZB 1
---------9.4. V GÚ příslušného ZhB se uvedou úplné údaje všech k němu přidružených bodů.

10. Pokud je přečíslovaný ZhB zapsán jako cíl orientačního směru v GÚ bodu v sousedním TL, ve kterém se
přečíslování neprovádí, opraví se jeho číslo až při přečíslování ZhB v tomto TL.

Čl.2
Účinnost
Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 1. 3. 1996.
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