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Využití jednoho záznamu podrobného měření změn pro zaměření více změn
Vážený pane inženýre,
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. května 2017 Váš dotaz
k § 77 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění
vyhlášky č. 87/2017 Sb., v souvislosti s možností použití jednoho záznamu podrobného měření
změn (dále jen „ZPMZ“) pro více změn. K tomuto dotazu sdělujeme:
Ustanovení § 77 katastrální vyhlášky je skutečně formulováno tak, že při zaměření více
vzájemně souvisejících změn je možnost jejich zpracování v jediném ZPMZ. Za vzájemně
související změny jsou podle Úřadu považovány takové změny, které jsou na sobě nějakým
způsobem závislé a jejich společné zpracování pod jedním číslem ZPMZ by tak bylo účelné,
např. blízké lokality měření využívající stejný měřický základ, vymezení rozsahu liniového
věcného břemene napříč katastrálním územím, určení hranic pozemků při vymezení obvodu
pozemkových úprav apod. Vámi uváděnou realizaci vytyčování lesních pozemků pro jednoho
objednatele v rámci celého katastrálního území tak za objektivní důvod pro založení společného
ZPMZ nepovažujeme.
Současně však konstatujeme, že by tento nedostatek neměl být považován za vadu ve smyslu
ustanovení § 74 odst. 3 a 4 katastrální vyhlášky při přebírání výsledků zeměměřických činností,
neboť není překážkou pro jejich využití pro účely katastru ani by v jejím důsledku nedošlo
k zanesení chybných údajů do souboru popisných nebo geodetických údajů. Přesto ale tento
postup může být shledán jako vada při případném dohledu na ověřování výsledků
zeměměřických činností.
S pozdravem
Mgr. Martina Hercegová
ředitelka odboru řízení územních orgánů
(podepsáno elektronicky)
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