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Obnova katastrálního operátu

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví 
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115 

Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

Obsah prezentace

● Předpisy

● Obnopva KO dle zákona

● Obnova novým mapováním

● Obnova přepracováním● Obnova přepracováním

● Pozemkové úpravy

● Závěr

Předpisy

● Občanský zákoník ‐ č. 89/2012 Sb. (NOZ)
● Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí  (KatZ)

● Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí  (KatV)

účinnost od 1.1.2014

● Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech

● Vyhláška 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

● Návod pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním            
a převod
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Obnova KO

§ 40 odst. 1 KatZ

Obnova KO je vyhotovení nového souboru geodetických
informací (SGI) a nového souboru popisných informací (SPI)
v elektronické podobě, které se provede

a) novým mapováním,

b) přepracováním souboru geodetických informací,

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav

Obnova KO - § 40 KatZ 

2) KO se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území.

3) Obnovu KO zahájí katastrální úřad bez návrhu. Pokud
má být obnova KO provedena podle odstavce 1 písm. a)
nebo b), oznámí její zahájení katastrální úřad dotčené
obci.

4) Při obnově KO se do katastrální mapy doplňují parcely
pozemků evidovaných dosud zjednodušeným
způsobem, pokud to umožňuje kvalita jejich původního
zobrazení.

5) Zemřel‐li vlastník nemovitosti, ……jedná ve věci obnovy
KO správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti…

Vyložení - § 45 KatZ

1) KÚ vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový SGI a SPI
v obci, ve které se obnovuje KO, k veřejnému nahlédnutí.

2) Obec na úřední desce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým,
oznámí termín a dobu vyložení obnoveného KO nejméně 30 dnů
před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený KO nabude
platnosti dnem který určí katastrální úřad Vlastníkům a jinýmplatnosti dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům a jiným
oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle
katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů
před vyložením obnoveného KO.

3) Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného
katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho
vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného KO. O podaných
námitkách rozhoduje katastrální úřad.
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Platnost - § 46 KatZ

1) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného KO, pokud
ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného
operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách
pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách
nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrálnínebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální
úřad vyhlásit platnost obnoveného KO pouze za
předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po
nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální
úřad toto vyznačení odstraní.

4) Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
katastrální úřad a obec zveřejní na úřední desce.

Obnova novým mapováním

• § 41  KatZ

K obnově katastrálního operátu novým mapováním se
přistoupí, pokud geometrické a polohové určení
nemovitostí v důsledku značného počtu změn,
nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítkanedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka
katastrální mapy již nevyhovuje současným požadavkům
na vedení katastru, popřípadě dojde‐li ke ztrátě, zničení
nebo takovému poškození katastrálního operátu, že není
možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných
podkladů platného stavu.

Etapy obnovy mapováním

• zahájení obnovy a přípravné práce, 6 měsíců předem

• budování nebo revize a doplnění PPBP

• výběr a příprava využitelných podkladů,

• zjišťování hranic,

d b é ěř í l h i k ál í• podrobné měření polohopisu katastrální mapy

• obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE

• obnovení SPI, 

• námitky podle § 45 KatZ,

• vyhlášení platnosti obnoveného KO podle § 58 KatV,

• nový výpočet výměr dílů BPEJ. 
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Zjišťování hranic

• Šetření provádí komise

• Oznámí datum šetření vlastníkům, týden předem

• Šetření probíhá za přítomnosti vlastníku  a jiných 
oprávněných

• Porovnává se skutečnost se stavem v katastru

• Označení hranic v terénu

• Pokud dojde k rozporu vlastníku označí se hranice jako 
sporné 

• Sepsání protokolu

Předmět zjišťování hranic

• hranice pozemků,

• obvody budov a obvody vodních děl,

• hranice katastrálního území a hranice obce.

• údaje o vlastníku,

• druh a způsob využití pozemku,

• typ a způsob využití stavby,

• popisné číslo budovy nebo evidenční číslo budovy,

• místní názvy a pomístní jména.

Náčrt zjišťování hranic

Použitý zdroj – Návod na obnovu katastrálního operátu a převod ‐

http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni‐predpisy‐a‐opatreni/Navody‐CUZK.aspx
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Měřický náčrt

Použitý zdroj – Návod na obnovu katastrálního operátu a převod ‐

http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni‐predpisy‐a‐opatreni/Navody‐CUZK.aspx

Obnova přepracováním

• § 43  KatZ ‐ Při obnově katastrálního operátu přepracováním se 
převádí dosavadní katastrální mapa do elektronické podoby.

• 2 měsíce předem zveřejní oznámení o zahájení obnovy na úřední 
desce KÚ a zašle obci s žádostí o vystavení

 Převod pozemků, převzetí hranice k.ú., místní a pomístní 
názvoslovínázvosloví

 Doplnění pozemků ZE

 Slučování pozemků, 

 Oprava chyb  a doplnění údajů

 Porovnání souladu SPI a SGI

 Změna výměry v případě překročení mezních odchylek a různých 
kódech způsobu určení – u 10 % parcel

Etapy přepracování

• zahájení obnovy a přípravné práce,

• budování nebo revize a doplnění PPBP

• částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů podle § 55 odst. 
2 KatV,

• výběr a příprava využitelných podkladů,

• vyhledání a zaměření identických bodů,

• obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE,

• obnovení SPI,

• námitky podle § 45 odst. 3 KatZ,

• vyhlášení platnosti obnoveného KO podle § 58 KatV,

• nový výpočet výměr dílů BPEJ. 
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Pozemkové úpravy

Smyslem pozemkových úprav je:

• podpora racionálního hospodaření na půdě

• uspořádání vlastnických práv k pozemkům

• obnova katastrálního operátu

• ochrana a zúrodnění půdyochrana a zúrodnění půdy

• stabilizace vodohospodářské struktury krajiny

• rozvoj místní dopravní infrastruktury

• ochrana a tvorba stabilní krajiny

• vytváření podmínek pro výstavbu významných veřejných staveb 
dopravní a vodohospodářské infrastruktury

Pozemkové úpravy

• Zahájení, určení obvodu PÚ

• Zaměření skutečného stavu

• Soupis a ocenění nároků vlastníků

• Návrh pozemkových úprav

Ná h lá l č ý h ří í Návrh plánu společných zařízení 

 Návrh rozložení pozemků

 Bilance návrhu

• Vystavení návrhu a řízení o námitkách

• Vyhlášení platnosti návrhu PÚ

Pozemkové úpravy

• Z podmětu  Pozemkového úřadu

• Žádost vlastníku nadpoloviční výměry zemědělské půdy

• Komplexní x jednoduché

• Prováděno v extravilánuProváděno v extravilánu

• Plán společných zařízení

• Řeší i věcná břemena, ochranná pásma

• Schválení návrhu PÚ  se souhlasem vlastníků 3/4 výměry



Obnova katastrálního operátu (7)

Etapy obnova na základě PÚ

• stanovení podmínek a způsobu zpracování výsledků,

• kontrola vzájemného souladu údajů SGI a SPI a předání podkladů PÚ,

• vyjádření k revizi a návrhu doplnění PPBP,

• účast na zjišťování hranic

• zápis změn údajů katastru na podkladě geometrických plánů na 
obvodu pozemkových úprav podle § 56 odst 3 KatVobvodu pozemkových úprav podle § 56 odst. 3 KatV

• řízení o námitkách předaných podle § 57 odst. 1 písm. k) KatV

• převzetí podkladů podle § 57odst. 1 KatV,

• zavedení nového SGI a SPI,

• uvědomění vlastníků neřešených pozemků o platnosti obnoveného 
katastrálního operátu podle § 66 odst. 5 katastrální vyhlášky,

• nový výpočet výměr dílů BPEJ.

Původní 
uspořádání

Použitý zdroj ‐ Pozemkové úpravy ‐ http://www.rackova.cz/file.php?nid=4422&oid=2838657

Nové 
uspořádání

Použitý zdroj ‐ Pozemkové úpravy ‐ http://www.rackova.cz/file.php?nid=4422&oid=2838657
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Použitý zdroj – print screen ‐ http://asociacepu.cz/

Závěr

Obnova katastrálního operátu

1. novýmmapováním, (DKM)

2. přepracováním souboru geodetických informací, (DKM, KMD)

3. na podkladě výsledků pozemkových úprav, (DKM)

Účelem je, aby KN odpovídal skutečnému stavu.

 Vzniká digitální mapa

 Doplňují se pozemky ZE

 Může dojít k přečíslování parcel

 Dochází ke změně SGI a SPI ‐ určení výměry

Děkuji za pozornost

Otázky?Otázky?


