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Dotaz k určení kódu kvality bodu
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „Úřad“) byl dne 15. prosince 2021
doručen elektronickou poštou Váš dotaz týkající se určení kódu charakteristiky kvality
souřadnic podrobných bodů (dále též jen „kód kvality“). Přikládáte konkrétní příklad a ptáte se
nás na určení kódu kvality bodu na dosavadní hranici pozemku, ze kterého nová hranice při
dělení pozemku vychází (dále též jen „bod napojení“) v tomto konkrétním případě.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
Předně je třeba konstatovat, že Úřad, na který jste se v dané věci obrátil, není příslušný
vyjadřovat se ke konkrétním případům a zaujímat k nim stanoviska, neboť jako ústřední
správní orgán zeměměřictví a katastru nemovitostí nevykonává v rámci své působnosti státní
správu katastru nemovitostí. Tuto činnost vykonávají podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
pouze katastrální úřady. Přesto považujeme za vhodné se z principu dobré správy k dané věci
vyjádřit v obecné rovině.
Při postupu podle bodu 16.26 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška), se u bodu napojení k souřadnicím obrazu uvede kód kvality určený
podle navazujících kontrolních bodů. Katastrální vyhláška dále podrobněji neupravuje, jakým
způsobem se provede přiřazení kódu kvality podle navazujících kontrolních bodů. Obvykle
se postupuje tak, jak je vyjádřeno ve stanovisku Úřadu č.j. ČÚZK-17007/20201, tj. že
se přiřazení kódu kvality u bodu napojení provede podle navazujících kontrolních bodů tím
způsobem, že kód kvality bude určen v závislosti na nejméně přesně určeném navazujícím
kontrolním bodu, a to podle hodnoty základní střední souřadnicové chyby mxy uvedené
v bodech 13 a 15 přílohy katastrální vyhlášky. Ustanovení však nevylučuje provést přiřazení
kódu kvality u bodu napojení podle navazujících kontrolních bodů i jiným odborným způsobem,
než je uvedeno ve výše citovaném stanovisku Úřadu, a to např. s ohledem na způsob pořízení
souřadnic navazujících kontrolních bodů, resp. přiřazení kódů kvality při vzniku těchto
navazujících kontrolních bodů, jak uvádíte ve svém dotazu. Odůvodnění takového postupu je
třeba zaznamenat do protokolu o výpočtech z důvodu vyloučení nesprávného postupu
vyhotovitele zeměměřické činnosti.
Mgr. Martina Hercegová
ředitelka odboru řízení územních orgánů
(elektronicky podepsáno)
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Stanovisko zveřejněno na internetových stránkách Úřadu https://cuzk.cz/Predpisy/Stanoviska-k-aplikacikatastralni-vyhlasky/vyhlaska-c-357-2013.aspx

