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POČET LısTú/PŘíLoH:

Využití bodů Z neprovedených geometrických plánů
Vážený pane inženýre,
dne 28. listopadu 2019 jsme obdrželi Váš dotaz na využití podrobných bodů polohopisu
katastrální mapy vedených se stavem budoucnost. K tomuto dotazu Vám sdělujeme:
Údaje výsledků zeměměřických činností, které byly převzaty pro účely KN (tj. zejména
potvrzené geometrické plány), jsou součástí katastrálního operátu. Tyto výsledky je potřebné
zohlednit při navazujících zeměměřických činnostech, protože jejich ignorování může mít za

následek znemožnění zápisu jiné, jinak bezvadné listiny. Využití údajů z takových výsledků
zeměměřických činností samozřejmě nemůže zahrnovat provedení změny, která nebyla
doložena příslušnou listinou.
Způsob a míra zohlednění předchozích výsledků zeměměřických činností záleží vždy na
okolnostech konkrétní situace a charakteru změny. Obecně lze říci, že využít je třeba takové
podrobné body a jejich souřadnice, které se vztahují k totožnému místu na zemském povrchu.
K využití bodu z předchozího výsledku zeměměřických činností tak nedojde v případě, kdy
blízkost jeho souřadnic je pouze náhodná. U opakovaně zaměřeného bodu se údaje
předchozího výsledku zeměměřické činnosti pouze ověří. Zpravidla není důvod nově určovat
bod, který byl svyhovující přesností určen dříve a je evidován ve vrstvě potvrzených
geometrických plánů.
Jinou situacíje např. opakované nezávislé vytyčení hranice pozemku, a to i v případě, kdy na
průběh vytyčené hranice je vyhotoven geometrický plán za účelem zpřesnění geometrického
a polohového určení pozemků, jehož zápis však z důvodu sporu o průběh hranice pozemku
není realizován. Nezávislým vytyčením této hranice pravděpodobně dojde k jiné poloze
lomových bodů vytyčované hranice v terénu, existence předchozího výsledku zeměměřické
činnosti tomu není na překážku.
S pozdravem

Mgr. Martina Hercegová
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