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Téma:

Náležitosti vyhlášení MZCHÚ
Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění a Vyhláška č. 64/2011 Sb.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR a prováděcí vyhláška č. 357/2013 Sb. (nové znění,
ale z hlediska ochrany přírody velmi podobný význam).

V této prezentaci vše nahlíženo z pohledu Ústředního seznamu ochrany přírody (dokumenty podle
přílohy č. 5 vyhlášky č. 64/2011 Sb.), případně možností Informačního systému ochrany přírody,
doplňkové poznámky z pozice praktického geodeta.
Geodetické předpisy jsou nové – vznikly v návaznosti na nový Občanský zákoník, nové pojmy z NOZ se
musely promítnout i do ostatních předpisů, zejména zásada Superficies solo cedit (lat., česky povrch
ustupuje půdě, ve významu stavba je součástí pozemku), podle které všechny věci - nejen stavby, které se
nacházejí na pozemku a jsou pevně spojené se zemí, patří neoddělitelně k tomuto pozemku. Z právního
hlediska se taková věc stává součástí pozemku a přestává vést vlastní existenci, tedy již není věcí v
právním slova smyslu a nemůže být ani objektem práv - vlastnická práva přecházejí na pozemek, jehož je
součástí. Vlastník pozemku je tedy vždy vlastníkem všech staveb na pozemku. Z hlediska ochrany přírody
sice změny nejsou zásadní, ale rozhodně nějaké jsou.
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Téma:

Vysvětlení vybraných pojmů a geodetické názvosloví
Aby se lidé domluvili, musí mluvit stejným jazykem. Hovoříme-li s geodetem o katastru nemovitostí (KN), je
vhodné používat terminologii, které rozumí. Ta je vymezena zákonem a vyhláškou o KN.

Geometrické určení (zák. č. 256/2013 Sb. §2, písm. e)
Polohové určení (zák. č. 256/2013 Sb. §2, písm. f)
Geometrické a polohové určení (GPU – vyhl. č. 357/2013 Sb., § 7)
Pozemek (zák. 256/2013 Sb., § 2, písm. a)
Parcela (zák. 256/2013 Sb., § 2, písm. b)
Katastrální mapa (KM – vyhl. č. 357/2013 Sb., § 3, 4, 5)
Záznam podrobného měření změn (ZPMZ – vyhl. č. 357/2013 Sb., § 2, pro ochranu přírody § 77,
odst. 1, písm. c, pozor na přílohu 16.1 = když něco navíc, je nutné to objednat)
Geometrický plán (GP – zák. 256/2013 Sb., § 2, písm. j), vyhl. č. 357/2013 Sb., § 79)
Vytyčování hranic (zák. 256/2013 Sb., § 49)
Stabilizace = vyznačení při objednávce dohodnutých hranic pozemků v terénu prostřednictvím
lomových bodů způsobem buď dočasným (sprej, dřevěné kolíky) či trvalým (např. znaky podle
vyhl. č. 357/2013 Sb., § 91), což je odvislé od výběru objednaných výstupů.
Pojmy jsou zákonem a vyhláškou přesně definovány. Zejména lze zdůraznit, že zpravidla není pro OP
nutné se zabývat GP = je to přesně dáno vyhláškou, zvát vlastníky? Kdy? Filosofická otázka zní –
vytyčuji hranici pozemku, při které se v souběhu vyskytuje hranice ochrany území, nebo vytyčuji hranici
ochrany území, při které se v souběhu vyskytuje hranice pozemku? Od odpovědi na tuto otázku se odvíjí
povinnost zvát vlastníky či nezvat. Minimálně ve vztahu k vlastníkům platí, že by měli vědět, objeví-li se
v terénu na jejich hranicích mezníky, komu patří, kdo je tam dal a k čemu slouží.
Stabilizace k ZPMZ, typy stabilizace podle vyhlášky a mimo vyhlášku, stabilizace při oddělování pozemků
apod.
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Téma:

Podstatná informace z nových geodetických předpisů
Vyhláška č. 357/2013 Sb.

- § 4, odst. 1 – katastrální mapa (KM) má digitální formu. KM vzniklá podle dřívějších právních
předpisů může být do obnovy operátu vedena na plastové fólii.
- § 96, odst. 3 – KM vedená na plastové fólii v souřadnicových systémech … s přesností
a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku se postupně převádí do digitální
formy. Spolu s touto KM se vedou seznamy souřadnic bodů podrobného polohového bodového
pole a podrobných bodů polohopisu v S-JTSK.
KM v digitální formě na 90 % území, do dvou let 100 %. Aneb
pojmy DKM (=Digitální Katastrální Mapa), KMD (=Katastrální Mapa Digitalizovaná),
KM-D (Katastrální Mapa – Digitalizovaná (není v S-JTSK)) se již NEPOUŽÍVAJÍ!
Tedy ještě se vyskytují, např. i na webu ČÚZK, ale již to nemá oporu v předpisech.
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Téma:

Polohopisné podklady přípravy a návrhu vyhlášení MZCHÚ
První krok = lokalizace navrhovaného území v mapových službách, informačních systémech

- volné internetové mapové služby (mapy.cz, maps.google.cz, off-line Mapy.cz ...) = prvotní náhled,
přehledová data – pro samotné vyhlášení nepoužitelné, při použití v rámci publikací, např. i Plánu
péče (!) POZOR na autorská práva!!!
- Nahlížení do KN, Dálkový (registrovaný) přístup do KN (výpis souřadnic)
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Problémy – prohlížeč, rychlost připojení, velikost výběru.

- v agenturním systému GIS (QGIS, ArcGIS) – WMS (WMTS – pozor na aktuálnost) služby
z různých zdrojů (ČÚZK, Cenia, portály krajských úřadů), vfk data katastru services.cuzk.cz/vfk =
vektorová kresba KM (měsíční, podle data), poskytnutá data od ČÚZK = ZABAGED, KM, rastry
PK (K:) …

z vfk formátu lze souřadnice obrazu (v části souboru SOBR) vybrat přes tabulkový procesor, příp. VFK
Modul ArcGIS – převod do .shp.
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- mapové služby Informačního systému ochrany přírody
- MapoMat - mapy.nature.cz - podkladem pod daty ochrany přírody volně přístupné mapové
vrstvy ČÚZK (ZÚ), včetně katastrální mapy i s propojením na vyhledávání parcel
(RÚIAN), projekt se neustále vyvíjí a rozšiřují se možnosti
- Aplikace Pozemky - např. pro hledání v pozemkovém katastru (určení vlastníků), pro hledání
pozemků ve vlastnictví AOPK apod. - webgis.nature.cz/pozemky
- ve velmi blízké budoucnosti v řádu měsíců podkladová data RÚIAN s denní aktualizací,
propojená přímo do mapových služeb AOPK (např. aplikace pro vypsání seznamu dotčených
parcel podle zákresu do mapy)

Naše mapové služby nemohu nenabídnout :-), RÚIAN ikonka je jako nasekaný štuclík za krk.
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Téma:

Způsoby vymezení hranic MZCHÚ ve vyhlášce (nařízení) o zřízení
MZCHÚ
Podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., § 38, odst. 1, pís. d), odst. 2, 3.

- na parcely - nevyžaduje ZPMZ pro účely vyhlášení (seznam souřadnic vrcholů uzavřených
obrazců podle přílohy č. 5 vyhl. č. 64/2011 Sb. však do ÚSOP náleží, ZPMZ je nejjednodušším
způsobem jeho získání mimo území s KM v digitální formě, jinak viz výše)
- lomovými body hranic celých parcel - v oblasti KM v digitální formě nevyžaduje ZPMZ pro
účely vyhlášení, mimo území KM v digitální formě je však ZPMZ nejjednodušším způsobem
získání seznamu souřadnic vrcholů uzavřených obrazců podle přílohy č. 5 vyhl. č. 64/2011 Sb.
- lomovými body bez ohledu na parcelní situaci - vyžaduje ZPMZ minimálně v místech, kde
hranice MZCHÚ není v souladu s hranicí parcely, v územích bez KM v digitální formě je ZPMZ
nejjednodušším způsobem získání seznamu souřadnic linií jdoucích po parcelních hranicích
(zároveň je ZPMZ pro DR ÚSOP minimálně zdrojem evidované plochy dotčených dílů parcel)
Praktičtí odborníci na KN doporučují co nejvíce používat vyhlášení na parcely, neboť nadále bude
probíhat zpřesňování Geometrického a polohového určení (GPU) hranic parcel, budou se měnit
souřadnice, zasahovali bychom do parcel, kam Ochrana nechce. Ministerstvo ŽP prosazuje cestu
vyhlašování na souřadnice lomových bodů nad podklady v daném čase. Jen budoucnost ukáže, kde je
lepší cesta, zejména po našem napojení na systém Registru územní identikace, adres a nemovitostí
(RÚIAN). To je vývoj.......

Kdyby někdo nevěděl, kde stav KM v digitální formě najít (pozor, termíny DKM ... nejsou upraveny podle
nové vyhlášky). Způsob vzniku map => Nahlížení do KN – Kat. území – statistické údaje dole.
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Téma:

Kvalita podkladových dat souboru geodetických informací (SGI) při
rozhodování o způsobu vymezení území
Pro rozhodnutí je znalost kvality podstatná. V místech, kde je GPU pozemků vyjádřeno
s dostatečnou přesností, je způsob vymezení CHÚ na uvážení vyhlašovatele podle výhodnosti.
V místech nedostatečné přesnosti je pravděpodobná budoucí změna GPU, což vede buď k vyhlášení
na parcely nebo souřadnicově mimo hranice parcel, abychom v budoucnosti pokud možno nemuseli
území přehlašovat.
Jak určit přesnost GPU (v případě nejasností je dobré oslovit odborníka):

v ZPMZ lze přesnost GPU vysledovat u přebíraných bodů z podkladu, v Marushce zapnout zobrazení
podrobných bodů s vyjádřením přesnosti, případně zapnout hranice s vyjádřením přesnosti. Zelené jsou
ty hodné body – kód kvality 3, max. 4, červeně s kódem kvality vyšším, je velmi pravděpodobná budoucí
změna GPU! Původ bodů v rámci k.ú. - viz statistické údaje o k.ú. (uvedeno výše)
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Téma:

Před PŘÍPADNÝM geodetickým zaměřením či zveřejněním návrhu
Zde uvedené je nejlevnější, nejrychlejší a nedá se při tom udělat tolik chyb jako při „verzování“ vyhlášek.
Text je prosbou, nikoliv nařízením.

- všechny na procesu zúčastněné osoby navrhovatele MZCHÚ musí být ve shodě na tvaru a poloze
území včetně ochranného pásma (OP)
- vyhotovit si KOMPLETNÍ seznam změnou ochrany dotčených pozemků
- u všech pozemků v rámci navrhovaného území by měl navrhovatel mít JISTOTU, že jsou
NEKONFLIKTNÍ.
- navrhovatel MZCHÚ musí mít jasno o způsobu vymezení polohy navrhovaného území, neboť
někdy není činnosti zeměměřiče třeba
Verzování = s geodetem připravíme jednu verzi vyhlášky, některým zúčastněným nevyhovuje, připravíme
další, zase někomu nevyhovuje a tak dále, až je třeba pět verzí. Když je někdo méně pořádný, snadno
dojde k záměně podkladů definitivního vyhlášení, proto geodetické podklady vyhlášky AŽ PO DOHODĚ
s účastníky A JEN JEDNOU.
Samozřejmě – je to závislé na vůli či zlovůli vlastníků, takže se tomu nelze zcela vyvarovat, ale alespoň se
o to snažme a když už k verzování dojde, snažme se udržet POŘÁDEK ve verzích.
Kompletní seznam – svými silami nebo jen pro toto využít služeb odborníka = geodeta, viz dále.
Poslední bod = pokud nebude požadováno vytyčení hranic MZCHÚ, není v případě vyhlášení podle
parcelních hranic v místech s KM v digitální formě geodetů vůbec třeba, využijeme-li jiný způsob, jak
získat seznam souřadnic vrcholů uzavřených obrazců podle přílohy č. 5 vyhl. č. 64/2011 Sb. Je více
možností, např. dálkový přístup do KN nebo přečíst souřadnice z formátu vfk agenturními nástroji, které
na to máme, … nebo použijeme geodeta :-).
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Téma:

Jak zadat geodetovi práci, je-li potřeba
… a co kvůli tomu musí udělat geodet

Pozn. 1 - Velká část problémů vzniká nepochopením zadání, nevhodnou formulací, použitím nesprávné
terminologie (učme se navzájem, chápejme problémy a myšlení druhé strany, buďme vstřícní)
Pozn. 2 – Spolupráce s geodetem může začít již během přípravné fáze za účelem dohledání seznamu
návrhem MZCHÚ dotčených pozemků a jejich vlastníků, další pokračování až po přípravné fázi, viz
verzování.
Pozn. 3 – vyhotovené ZPMZ dnes geodet musí odevzdávat na katastrální pracoviště (KP) jen elektronicky
s digitálním podpisem a časovým razítkem. Je vhodné se s KP domluvit, jestli v případě potřeby přikládání
ZPMZ k povinným listinám (dále povinné listiny) změny údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti podle
§ 38, odst. 1, písm. d) vyhl. č. 357/2013 Sb. stačí odkaz na elektronický dokument nebo bude KP vyžadována
i tištěná forma s ověřením, kterou je pak třeba od geodeta požadovat. Tištěnou formu ZPMZ je však vhodné
archivovat, minimálně ve sbírce listin ÚSOP, protože často je digitální forma vyhotovena ve formátech,
kterými AOPK nedisponuje, případně v budoucnu velmi pravděpodobně dojde ke zpětné nekompatibilitě.

Podle způsobu vymezení hranic MZCHÚ:
- na parcely v místě KM v digitální formě bez vytyčování MZCHÚ (není třeba hranice vyznačovat,
jsou přirozeně patrné, nejsou na vytyčení peníze apod.):
- podklad k jednání = seznam parcel v daných katastrálních územích (VŠECH, měly by být
známy z fáze přípravy návrhu), příp. vyznačení obrazců MZCHÚ včetně OP v katastrální
mapě, seznam nutných předpisů pro informaci geodeta a hlavně jejich zakotvení v objednávce
(smlouvě), specifikace odevzdávaných dokumentů
- zadání zní = vyhotovte seznamy souřadnic vrcholových bodů obrazců MZCHÚ (seřazení bodů
podle pořadí v obrazci, rozdělení seznamů podle obrazců), vytvořte polygonový zákres .shp
Práce geodeta: opatří si vfk v daném místě, podle parcel a zákresu vybere body do seznamů a pro vznik
shp a podobně. Měřit se nejde, nestabilizuje se, ZPMZ se neprovádí. Zákres do KN podle povinných listin
se seznamy parcel.
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- na parcely v místě KM v digitální formě s vytyčením MZCHÚ:
- podklad k jednání = seznam parcel v daných katastrálních územích, vyznačení obrazců
MZCHÚ včetně OP v katastrální mapě, mít jasno o způsobu stabilizace vytyčených bodů,
seznam nutných předpisů, specifikace odevzdávaných dokumentů
- zadání zní = vytyčte lomové body (význačné lomové body (červené), všechny lomové body
(červené a zelené), lomové i vložené body (červené a zelené a modré)) obrazců, vyhotovte seznamy
souřadnic vrcholových bodů obrazců MZCHÚ (seřazení bodů podle pořadí v obrazci,
rozdělení seznamů podle obrazců), vytvořte polygonový zákres .shp

geodet si opatří vfk v daném místě, podle parcel a zákresu vybere seznam souřadnic bodů k VYTYČENÍ
PODLE POŽADAVKŮ OBJEDNATELE, body pro seznamy souřadnic vrcholů obrazců a pro vznik shp
a podobně. Měřit se jde, musí se vytyčovat, stabilizuje se, ZPMZ není nutné vyhotovovat. Zákres do KN
podle povinných listin se seznamy parcel. Je žádoucí převzít osobně v terénu vytyčené body!
Při vytyčování se ZPMZ musí geodet podle předpisů do dokumentace uvést všechny lomové body
(červená+zelená). Při vytyčování bez ZPMZ je volba vytyčovaných bodů na dohodě s objednatelem.
PRO ZOBRAZENÍ V GIS JE VELMI ŽÁDOUCÍ, ABY ODEVZDÁVANÁ DOKUMENTACE DO ÚSOP
(TÍM PÁDEM I VYHLÁŠKA!!!) OBSAHOVALA BODY VŠECHNY, VČETNĚ VLOŽENÝCH. Jak je
uvedeno výše, ZPMZ vyžaduje jen body lomové.
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- na parcely v místě bez KM v digitální formě (s vytyčením či bez):
- podklad k jednání = seznam parcel v daných katastrálních územích, vyznačení obrazců
MZCHÚ včetně OP v katastrální mapě, mít jasno o způsobu případné stabilizace vytyčených
bodů, seznam nutných předpisů, specifikace odevzdávaných dokumentů
- zadání zní = proveďte všechny nutné kroky pro vznik ZPMZ pro vyznačení ochrany území,
příp. vytyčte lomové body (význačné lomové body, lomové body, lomové a vložené body)
obrazců, vyhotovte ZPMZ, vyhotovte seznamy souřadnic vrcholových bodů obrazců MZCHÚ
(seřazení bodů podle pořadí v obrazci, rozdělení seznamů podle obrazců), vytvořte
polygonový zákres .shp
geodet v daném místě provede měření pro určení GPU identických bodů, identifikovatelných v terénu
i mapě zároveň, provede určení „mapových“ souřadnic lomových bodů kresby katastrální mapy,
transformací zjistí S-JTSK souřadnice bodů mapy, podle parcel a zákresu vybere seznam souřadnic bodů
k vytyčení podle požadavků objednatele, body pro seznamy souřadnic vrcholů obrazců a pro vznik shp
a podobně. Měřit geodet jde minimálně jednou, vyhlašovatel do terénu nemusí, i když je žádoucí převzít
osobně v terénu vytyčené body! Stabilizuje se pokud je to objednáno, ZPMZ se vyhotovuje vždy. Zákres do
KN podle povinných listin se seznamy parcel a přiloženého či odkazovaného ZPMZ.

- mimo parcely v místě KM v digitální formě i bez KM v digitální formě (s vytyčením či bez):
- podklad k jednání = seznam dotčených parcel v daných katastrálních územích, vyznačení
obrazců MZCHÚ včetně OP v katastrální mapě, představa o vedení hranic mimo hranice
parcel, pojem o způsobu případné stabilizace vytyčených bodů, seznam nutných předpisů,
specifikace odevzdávaných dokumentů
- na vedení hranice MZCHÚ v částech mimo hranice parcel je nezbytné se přímo v terénu
dohodnout s provádějícím zeměměřičem, nejlépe při pochůzce vyznačit (sprejem, kolíky, ...)
- zadání zní = proveďte všechny nutné kroky pro vznik ZPMZ pro vyznačení ochrany území,
stanoveného při pochůzce v terénu a vyznačeného dočasným způsobem ..., příp. vytyčte
lomové body (význačné lomové body, lomové body, lomové a vložené body) obrazců,
vyhotovte ZPMZ, vyhotovte seznamy souřadnic vrcholových bodů obrazců MZCHÚ (seřazení
bodů podle pořadí v obrazci, rozdělení seznamů podle obrazců), vytvořte polygonový zákres
.shp
1-KM v digitální formě => geodet si opatří vfk v daném místě, podle parcel a zákresu vybere seznam
souřadnic bodů k případnému vytyčení podle požadavků objednatele na hranicích parcel, body pro
seznamy souřadnic vrcholů obrazců a pro vznik .shp a podobně. Měřit se jde, minimálně kvůli zaměření
nových lomových bodů mimo hranice parcel. Stabilizuje se pokud to objednatel vyžaduje. Vyhlašovatel do
terénu musí pro dohodu o hranicích mimo hranice parcel a je žádoucí převzít osobně v terénu vytyčené
body! ZPMZ se vyhotovuje vždy, minimálně na nové hranice určující ochranu území. Zákres do KN podle
povinných listin se seznamy dotčených parcel a přiloženého či odkazovaného ZPMZ.
2-bez KM v digitální formě => geodet v daném místě provede měření pro určení GPU identických bodů,
provede určení „mapových“ souřadnic lomových bodů kresby katastrální mapy, transformací zjistí SJTSK souřadnice bodů mapy, podle parcel a zákresu vybere seznam souřadnic bodů hranic parcel
k vytyčení podle požadavků objednatele, body pro seznamy souřadnic vrcholů obrazců a pro vznik .shp
a podobně. Měřit geodet jde, zpravidla minimálně dvakrát, při druhém měření kromě vytyčovaných bodů
musí zaměřit nové, s objednatelem vyznačené body mimo hranice parcel. Vyhlašovatel do terénu musí pro
dohodu o hranicích mimo hranice parcel a je žádoucí převzít osobně v terénu všechny vytyčené body!
Stabilizuje se pokud je to objednáno, ZPMZ je nutné provádět vždy. Zákres do KN podle povinných listin
se seznamy parcel a přiloženého či odkazovaného ZPMZ pro vyznačení ochrany území.
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Téma:

Náležitosti geodetické dokumentace
Je nezbytné na kompletní dokumentaci trvat, jak v papírové (1x určeno pro ÚSOP, jsou však i další archivy,
doporučení alespoň 3x) tak v digitální podobě, PEČLIVĚ ARCHIVOVAT a odevzdat včas jedno kompletní
paré včetně kopie CD do ÚSOP (PROSÍME!).

- technická zpráva (podepsaná = originál), nebo předávací protokol, včetně případných protokolů
o výpočtech, pokud je výsledkem pak ZPMZ (originálně ověřené). Důležité u všech dokumentů –
data, originály podpisů.
- seznamy souřadnic vrcholových bodů obrazců MZCHÚ (rozdělené po obrazcích, seřazené tak jak
jdou body v obrazci za sebou)
- doporučujeme objednat i seznamy dotčených pozemků s vyjádřením výměr, nezbytné v případě
dělení pozemků
- náčrt průběhu hranice chráněného území na podkladě katastrální mapy s vyznačením čísel bodů,
které jsou součástí seznamů souřadnic vrcholů obrazců MZCHÚ, případně s vyznačením bodů
stabilizovaných v terénu
- .shp soubory, pokud jsou předmětem dodávky
- ZPMZ, originálně potvrzené od úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) (= číslo
v seznamu potvrzení + datum + podpis + 2 razítka), pokud je předmětem dodávky (náležitosti dle
přílohy 16 vyhlášky č. 357/2013 Sb. + doplňky z objednávky)
- všechny odevzdávané materiály i v digitální podobě na datovém nosiči (min. pro ÚSOP)
1 – TZ - zde se dá vyčíst mnoho užitečných informací v případě různých nejasností, např. data sledu
prací, použité metody, stroje, způsob zpracování … Důležité i v případě sporů!
2 - seřazené body tímto způsobem musí geodet mít vždy z protokolu o výpočtu plochy obrazce
4 - je odvislé od programového vybavení spolupracujících subjektů, řada malých firem tyto možnosti
nemá, pak nezbývá než vzít zavděk .dgn, .dxf, .dwg, které však v MapoMatu nezkontrolujeme, jen ArcGIS
6 - Uvědomme si, že AOPK je zákazník, který platí za práci a tudíž má plné právo žádat vše, co bylo
během práce vytvořeno a s výsledkem nakládat podle potřeb!
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Téma:

Kontrola geodetické dokumentace
Každý dělá chyby, v tomto případě většinou končí nutným přehlášením chráněného území = ZBYTEČNÁ
a časově náročná práce = pečlivá kontrola se vyplatí!

- odevzdaný elaborát GD musí být kompletní, viz předchozí téma
- kategorie ochrany a název území v GD by měl být v souladu s návrhovou dokumentací (neplést
dohromady pojmy EVL a kategorie MZCHÚ)
- kontrola náčrtu z GD tvarem a polohou s návrhem vyhlašovatele
- kontrola náčrtu z GD se seznamem dotčených parcel z návrhu (pozor na možný pohyb parcelního
stavu v čase)
- kontrola seznamu souřadnic GD vůči náčrtu GD (všechny body, pořadí)
- kontrola .shp, tvar, poloha, soulad s náčrtem GD i návrhu, souřadnice lomových bodů, soulad se
seznamem souřadnic
1 - kdo platí si může diktovat
2 - je důležitá komunikace a spolupráce
3, 4 - příprava na vyhlášení a použití pro zobrazení MZCHÚ v příloze vyhlášky
5 - toto je nutné zejména kvůli vyhlášce na lomové body, kdy se seznam z GD přebírá do vyhlašovací
dokumentace, ale je to podstatné i pro soulad .shp se seznamem souřadnic
6 - pozor v různých programech na Křováka!
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Téma:

Nástroje kontroly
- mozek, oči, zkušenosti, trpělivost, pečlivost
- v textové části běžné kancelářské programy
- pro kontrolu .txt (souřadnice), .shp, .dgn, .dwg, .dxf apod. vlastní GIS
- pro kontrolu .txt a .shp MapoMat (možnost zobrazení obrazců, z nich vypsání seznamů souřadnic,
nahrání seznamů souřadnic apod.)
Je žádoucí po geodetovi chtít odevzdávaná data jen ve formátech podle přílohy č. 3, vyhlášky č. 64/2011 Sb.
Samozřejmě geodeti pracují v různých programech, s rozdílnými formáty od vyhláškou požadovaných.
Schopnost splnit odevzdání i ve formátech pro něj neběžných je minimálně výrazem geodetova zájmu
o zákazníka a jisté flexibility, která svědčí i o odborných schopnostech.
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Téma:

Příklady chyb vyhlášení MZCHÚ z pohledu převzetí do ÚSOP
Nejčastější a opakující se chybou je použití různých verzí návrhu v části textové, souřadnicové
a grafických přílohách. Obecně vzato, je-li v právně platné normě chyba, je povinností zákonodárce
(vyhlašovatele) chybu napravit. V našem případě teoreticky každá chyba by měla vést k nové vyhlášce!

- v textu vyhlášky:
- v případě záměru „přehlášení“, ať už se stejným či s jiným názvem území než byl původní,
vyhláška by měla jasně a přesně definovat, jedná-li se o vyhlášení nového MZCHÚ nebo
„přehlášení“ stávajícího, nezapomenout zrušit starou vyhlášku!!!
Jak jsme se dozvěděli, rušit můžeme dokumenty, které jsme vyhlásili sami, nebo dokumenty, které
vyhlásila organizace s působností nižší než naše, podle zákona 114/1992 Sb. O zrušení ostatních musíme
požádat MŽP, které to zpravidla do půl roku učiní. O vyžádání zrušení je POTŘEBA informovat ÚSOP
v průvodním dopise k vyhlášce.

- neshoda názvu či kategorie ochrany mezi textem vyhlášky a popisem příloh (EVL x MZCHÚ)
- nové MZCHÚ je vyhlášeno s překryvem přes stávající MZCHÚ či vyhlášené OP (chyba 1)
- právně nejasná a nejednoznačná formulace záměru ponechat ochranné pásmo ze zákona
(v tomto případě je nejlepší vůbec OP ve vyhlášce nezmiňovat)
příklad chyby – OP se vyhlašuje podle § 37 zákona v šíři 50 m podél hranic PP XY

- vyhlášení na parcely neodpovídá mapovému zobrazení nebo přiloženým souřadnicím
(chyba 11)
- ve vyhlášce je jmenováno (chybí) nezasažené k.ú. (zasažené k.ú.)
- vyhláška odkazuje na přílohy, jež nejsou přiloženy
právní norma má z principu věci být jednoznačná, přesná a věcně správná
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- v přílohách:
- verzováním vzniklý nesoulad mezi součástmi vyhlášky (např. seznam souřadnic x grafické
znázornění území v KM = chyba 11)
typický příklad verzování na obrázku vpravo – podle seznamu
souřadnic vyhlášky jdeme po červené, podle zákresu v příloze
jdeme po modré. Co platí? Která verze je správně? Je to
právně závazná norma, když je věcně zpochybnitelná?

- zobrazení CHÚ je v katastrální mapě vynecháno nebo je takovou barvou, že je zcela
„neviditelné“, zejména v kopiích a v tiskové podobě vyhlášení
- v mapové příloze není jasně vyhlášené OP zakresleno
- u map není uvedena legenda (odlišení čar typem, tloušťkou a popis)
- použité měřítko zobrazení mapy příliš malé, nečitelné (větší a rozdělit na listy s listokladem)
- je-li v textu napsáno „seznamy souřadnic bodů tak, jak jdou za sebou“, pak je chybou, není-li
tomu tak = nedodržení právně platné normy jejím tvůrcem!
- souřadnice vrcholů obrazců nejsou uvedeny zásadně a jedině na celé cm! (nešťastná formulace
vyhlášky – příloha č. 5, část A, bod 3)
skutečně se našli takoví krajští výtečníci, kteří přinutili geodeta, aby pro podklad vyhlášky ořezal své
výsledky na celé metry a ačkoliv bylo zjevně záměrem vyhlašovatelů vyhlásit území lomovými body po
parcelách, odevzdali vyhlášku se souřadnicemi na celé metry!!!

- součástí předané vyhlašovací dokumentace není datový nosič se soubory, případně soubory na
dodaném nosiči nesplňující požadavky přílohy č. 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb., nebo není
dodávka kompletní
- nedodržení platných norem, zejména na straně GD (to ale zřejmě neodhalíte)
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Téma:

Co odevzdat do ÚSOP
I když je to „notoricky“ známé, opakování matka moudrosti.

- originál nebo ověřená kopie vyhlášky včetně příloh, vyhl. č. 64/2011, § 7, odst. 3
- kompletní výtisk doprovodné dokumentace – ZPMZ, GD (ověření, originály podpisů)
- kompletní obsah na datovém nosiči
Nejčastěji chybí - originální verze právního předpisu, čitelná katastrální mapa s vyznačením území,
seznam k.ú. a parcelních čísel pozemků (prosíme i s výměrami, zejména jsou-li nějaké dílčí
parcely),
(současně dodaný PLP toto nemůže nahrazovat, to lze podle vyhlášky jen prostřednictvím ZPMZ)

schválený PLP, zcela se zapomíná na bod 9, odst. A, přílohy č. 5 vyhlášky č. 64/2011 Sb. - přehled
ptačích oblastí a EVL v překryvu.
Zdůrazňujeme přílohu č. 5, bod A vyhlášky 64/2011 Sb.! Množství to samé popisujících dokumentů sice
může vykazovat jistou přeurčenost území, ale díky jednomu lze kontrolovat druhé.
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Téma:

Odevzdané zaznamenané v ÚSOP

V DR ÚSOP jsou evidovány plochy parcel, v případě dělení i části ploch parcel.

Výměra v GIS by měla zhruba korespondovat s výměrou vyhlášky, opak svědčí o nějaké chybě. Eviduje se
i typ OP (z vyhlášky x ze zákona).

Pro evidenci by měl v podkladech být kód kvality bodu, všechna data (datum vyhlášení, datum geodetických
prací apod.). Bohužel je nutné i evidovat chyby ve vyhlášení (tabulka USOP_data_aktualni.xls).
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Téma:

Poznámka na závěr
Dodatečný ZPMZ pro upřesnění vyznačení MZCHÚ:
POZOR – MUSÍ odpovídat ve všech směrech = tvarem, polohou, parcelním vymezením (stejná
čísla parcel nestačí, hodnotí se tvar a poloha území v době vyhlášení, zejména podle map z doby
vyhlášení) vyhlášení v právně závazném dokumentu, jinak je ZPMZ nepoužitelné!
POZN.: dodatečné ZPMZ pro vyznačení MZCHÚ do KN nemůže nahrazovat nutnost přehlášení, vznikla-li
tato důsledkem chyb původního vyhlášení!
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Oddělení ÚSOP:
Ing. Alena Zelenková, vedoucí, alena.zelenkova@nature.cz, tel. 283 069 120
Ing. Petra Kuchařová, petra.kucharova@nature.cz, 283 069 122
Ing. Pavel Žofka, pavel.zofka@nature.cz, tel. 283 069 123
Veronika Urbanová, sbírka listin, veronika.urbanova@nature.cz, 283 069 124
Sbírka listin – otevírací doba ve středu 9 – 12 a 13 – 17 hod.
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