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Sjednocení postupu KP ve věci čísla geometrického plánu
Vážený pane inženýre,
dne 19. června 2015 jsme obdrželi Vaši žádost o informaci o sjednocení postupu jednotlivých
katastrálních pracovišť ve věci označení geometrických plánů v případě vyhotovení jednoho
záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) k více geometrickým plánům. V žádosti
uvádíte, že způsob označení dohodnutý s jedním katastrálním pracovištěm a podle všeho
běžně používaný i v geometrických plánech předkládaných k potvrzení jiným katastrálním
pracovištím, byl předmětem výtky v rámci dohledu vykonaného zeměměřickým a katastrálním
inspektorátem. K této žádosti Vám sdělujeme:
Číslo geometrického plánu je jednoznačně vymezeno v bodě 17.4 písm. b) přílohy vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), spolu se vzorem v bodě 17.1
přílohy katastrální vyhlášky. Číslo geometrického plánu je složené z čísla ZPMZ, čísla podle
evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu, užití oddělovačů
vyplývá ze vzoru (např. 172-265/2014). Z katastrální vyhlášky tedy nelze dovodit nutnost
zajištění jedinečného čísla geometrického plánu v rámci daného katastrálního území, je-li k více
geometrickým plánům vyhotoven jeden ZPMZ, a to pod jedním číslem zakázky. Z praktického
hlediska takové jedinečné označení však považujeme za vhodné a v některých případech i
nutné s ohledem na určitost citace geometrického plánu a jeho použitelnost pro konkrétní účel.
Zajistit jej lze podle našeho názoru přidělením odlišného čísla zakázky každému takovému
geometrickému plánu. Všechna čísla geometrických plánů se v tomto případě vypisují i
do popisového pole ZPMZ (v případě jejich většího počtu pod popisové pole).
Zároveň jsme toho názoru, že použití nepředepsaného alfanumerického rozlišovacího znaku
v čísle geometrického plánu, není-li použit nějakým nevhodným způsobem, nebrání použití
tohoto geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí a nemělo by tak být shledáno
vadou bránící potvrzení geometrického plánu.
Tuto informaci poskytneme v rámci metodické činnosti i katastrálním úřadům a zeměměřickým
a katastrálním inspektorátů v zájmu sjednocení jejich názorů na uvedenou problematiku.
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