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Úvod

Tento příspěvek je určen především uživatelům geometrických
plánů. Odborně zdatní zeměměřiči/geodeti (zhotovitelé a
ověřovatelé plánů) by vše podstatné o geometrických plánech a
jejich významu měli znát. Pro ty odborně méně zdatné (nejen
zeměměřiče) platí zákonná ustanovení, že:

„Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k
výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává
tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí,
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez
této odborné péče, jde to k jeho tíži.“



Geometrický plán ‐ příloha listiny o nemovitosti (2)

Úvod

Zároveň platí, že

„Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o
vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru
poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku
a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití
nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou
službou.“

Účel geometrického plánu

Geometrický plán vznikl v roce 1883 jako technicko-právní
prostředek pro správu „Katastru evidence daně pozemkové“. To
byla pozemková evidence z let 1883 až 1927, které předcházela
v letech 1869 až 1881 reambulace „Stabilního katastru“. Stabilní
katastr byl v Rakousku Uhersku založen v roce 1817 jakokatastr byl v Rakousku Uhersku založen v roce 1817 jako
souvislá pozemková evidence vzniklá na základě šetření a
měření hranic obcí, katastrálních území a pozemků a byl
dokončen na území dnešní České republiky ve čtyřicátých letech
19. století.

Účel geometrického plánu

Geometrický plán polohou, tvarem a rozměry určoval a novými
parcelními čísly označoval nově vzniklé pozemky (rozdělováním
původních nebo i slučováním jejich částí), které se v katastrální
mapě zobrazovaly v podobě parcel a v pozemkových knihách se
k nim na základě listin zapisovala věcná práva k nemovitostemk nim na základě listin zapisovala věcná práva k nemovitostem
(všeobecný knihovní zákon z roku 1871 nabyl účinnosti na území
dnešní republiky v roce 1873).
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Účel geometrického plánu

Geometrický plán musel být ověřen katastrálním měřickým
úředníkem nebo úředně oprávněným soukromým technikem.

Prostřednictvím geometrických plánů, které byly přílohami listin o
nemovitostech, se tak udržoval katastr evidence daně

k é šk é á l d é k é id ú ípozemkové a veškeré následné pozemkové evidence na území
státu až dodnes v souladu se skutečnou držbou a věcnými právy
osob k nemovitostem, vymezenými dobovými občanskými
zákoníky.

Účel geometrického plánu

Geometrický plán podle současné právní úpravy

• je výsledkem zeměměřické činnosti využívaným ve veřejném
zájmu orgány státní správy zeměměřictví a katastruj g y p y
nemovitostí České republiky,

• je součástí listiny, podle níž má být proveden zápis do
katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do
katastrální mapy, nebo má-li být zpřesněno jeho geometrické
a polohové určení, nebo byl-li průběh hranice určen soudem,

Účel geometrického plánu

Geometrický plán podle současné právní úpravy

• je tedy technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a
jiných listin a spolu se záznamem podrobného měření změnj ý p p
je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických
informací a v souboru popisných informací,

• d) musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem, že „náležitostmi a přesností odpovídá platným
právním předpisům“, a opatřen souhlasem katastrálního
úřadu s očíslováním parcel.
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Účel geometrického plánu

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

• změnu hranice katastrálního území,
• rozdělení pozemku,
• změnu hranice pozemku,p ,
• vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní 

stavbou na
• pozemku, a vodního díla,
• určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
• doplnění souboru geodetických informací o pozemek 

dosud evidovaný zjednodušeným způsobem,

Účel geometrického plánu

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

• opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,
• upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle 

přídělového řízení,
• průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice 

pozemků,
• průběh hranice určené soudem,
• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Účel geometrického plánu

Geometrický plán nechávají zhotovit i účastníci 
občanskoprávních soudních sporů proto, aby v žalobním návrhu 
bylo určitě a srozumitelně vymezeno území sporu (pozemek), ke 
kt é á d čit l t íkkterému má soud určit vlastníka.
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Obsah a přesnost geometrického plánu

Geometrický plán měl a má dodnes část popisnou a část 
grafickou stejně, jako operáty dobových pozemkových evidencí, 
anebo jiné obdobné dokumentace a geografické informační 
systémy o území ve smyslu stavebního práva. Ty vždy byly 
závazným podkladem ke vzniku geometrického plánuzávazným podkladem ke vzniku geometrického plánu.

Obsah a přesnost geometrického plánu

Popisná část
geometrických plánů obsahovala v různé formě uspořádaná
parcelní čísla dosavadních, nově vzniklých a zaniklých pozemků,
výměru parcel, druh a způsob využití pozemků a vlastnický vztah
osob k nemovitostem. Promyšlené uspořádání popisné části
plánu umožňovalo sepsat listinu o předmětných nemovitostechplánu umožňovalo sepsat listinu o předmětných nemovitostech
tak, aby pro zápis v pozemkové knize a po jejím uzavření v
pozdějších pozemkových evidencích, bylo možné určit, komu
práva převodem nebo přechodem vznikala, měnila se a komu
zanikala.

Obsah a přesnost geometrického plánu

Popisná část
Současné tabulkové uspořádání je patrné ze vzorů uvedených
v katastrální vyhlášce. Obsahuje v dolní části titulního listu
formátu A 4 popisové pole o základních místopisných údajích a
osobách zhotovitele, ověřovatele (úředně oprávněný
zeměměřický inženýr) a potvrzovatele (katastrální úřad) Nadzeměměřický inženýr) a potvrzovatele (katastrální úřad). Nad
popisovým polem jsou na formátu (formátech) A 4 uvedeny v celé
šíři dva hlavní sloupce „výkazu o dosavadním a novém stavu
údajů katastru nemovitostí“; nový stav obsahuje „porovnání se
stavem evidence právních vztahů“.
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Obsah a přesnost geometrického plánu

Popisná část
Porovnání se stavem evidence právních vztahů s uvedením
listů vlastnictví osob, kterých se dosavadní a nový stav týká,
slouží k sepsání projevu vůle osob v soukromých listinách o
převodu práv k nemovitostem, nebo vymezení nového stavu práv
ve veřejné listině v případě přechodu práv k nemovitostem Vve veřejné listině, v případě přechodu práv k nemovitostem. V
tomto porovnání se nový stav označuje nejen parcelními čísly, ale
může se označovat i díly parcel (písmeny malé abecedy) v
případě, že tyto díly dosavadních pozemků budou při zápisu v
katastru nemovitostí sloučeny do celých nově určených pozemků
označených parcelními čísly v souladu s příslušných stavebně-
správním aktem; působnost potvrdit označení parcelními čísly má
katastrální úřad.

Obsah a přesnost geometrického plánu

Grafická část geometrických plánů vždy na podkladě
katastrální mapy znázorňovala a znázorňuje hranice dosavadních
o nově určených pozemků. Grafické znázornění plánu
neobsahuje měřítko zmenšení pozemské skutečnosti, nelze na
něm tedy měřit délky tak, jak se to používá v mapách, které
měřítko zmenšení uvádějíměřítko zmenšení uvádějí.
Nové hranice pozemků a nová parcelní čísla se kreslily červenou
čarou a po roce 1975 černě tlustou čarou a černými parcelními
čísly v kroužku (a posléze oválku). Od ledna 2014 se
dvoubarevná kresba v zásadě opět shoduje se stavem před
rokem 1975. Rušené (nově neplatné) hranice byly označeny
dvoučarými škrty s barevnou formou shodnou s kresbou hranic.

Obsah a přesnost geometrického plánu

Grafická část geometrických plánů

Grafická část geometrických plánů obsahovala a obsahuje i
číselné údaje o měřených délkách, v současnosti se ke grafické
části geometrického plánu doplňují seznamy polohových

ř d i l ý h b dů h i ků á ésouřadnic lomových bodů hranic pozemků v závazném
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální
(závazná zkratka „S-JTSK“).
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Obsah a přesnost geometrického plánu

Grafická část geometrických plánů

Technickému obsahu, významu a přesnosti polohových souřadnic
uváděných v katastrálním operátu a v geometrických plánech
však obvykle rozumí jen ti, u nichž to výkon jejich povolání
předpokládá.

Grafická část geometrického plánu sloužila a slouží úpravě
polohopisu katastrální mapy do stavu shodného se zápisem v
popisné části katastrálního operátu.

Obsah a přesnost geometrického plánu

Přesnost určení hranic v geometrickém plánu vždy závisela
především na:
• přesnosti platné katastrální mapy,
• přesnosti předchozích geometrických plánů dříve

použitých k zápisu změnou dotčených pozemků,
• úplnosti a přesnosti fyzického označení zaměřovaných

hranic držby pozemků stavbami budov, stavbami oplocení
hraničními mezníky apod.

• přesnosti geodetických sítí polohových základů měření,
• dobových technických možnostech měření zejména

úhlů a délek
• jako prostředků pro určení relativní anebo i absolutní

polohy
• nespornosti uznání hranic vlastníky sousedních pozemků

Obsah a přesnost geometrického plánu

Historicky potvrzenou zásadou je, že zhotovitel geometrického
plánu musel výsledky svých měření přizpůsobit polohopisu platné
katastrální mapy, a to i v případě, že výsledky jeho měření zcela
přesně neodpovídaly polohopisu katastrální mapy. Opravovat
polohopis katastrální mapy bylo výjimkou a podmínkou opravy
mj bylo že geodet musel chybu v katastrální mapě spolehlivěmj. bylo, že geodet musel chybu v katastrální mapě spolehlivě
dokázat, což nebylo obvykle nijak jednoduché. Přitom ono
přizpůsobení výsledků měření katastrální mapě bylo často v řádu
mnoha decimetrů až i několika metrů co do relativních vztahů
mezi sousedními pozemky a rozhodně v řádu několika metrů
mezi vzdálenějšími pozemky. To vše bylo dáno tím, zcela původní
katastrální mapy stabilního katastru byly mapovány a
reambulovány metodami, které se současnými možnostmi
geodetů nesnesou srovnání.
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Obsah a přesnost geometrického plánu

Tvůrci původních map Stabilního katastru dokázali převážně
grafickými (nečíselnými) metodami dobře určit jen relativní
polohopisné vztahy, avšak změřit na současně potřebnou úroveň
absolutní polohu hranic pozemků na zemském povrchu bylo
tehdejšími prostředky nemožné. Nebylo to však pro správu
dobové pozemkové evidence podstatným problémem protože aždobové pozemkové evidence podstatným problémem, protože až
na výjimky byla držba pozemků součástí povědomí mnoha
generací sousedů.

Věrohodnost určení hranic pozemků se velmi nepříznivě změnila
až v období konfiskátů a přídělů půdy po roce 1945, politického
slučování pozemků do velkých územních celků po roce 1951 a
tzv. socialistického hospodaření až do roku 1990.

Obsah a přesnost geometrického plánu

Nepříznivý stav neznalosti faktické držby pozemků pak vyvolal v
posledních 25 letech častou potřebu určovat hranice pozemků v
terénu (na zemském povrchu) za pomoci geodetů využitím jejich
vytyčení a označení hranic v terénu na podkladě údajů
katastrálního operátu. Ten ovšem prvotně nebyl spravován za
tímto účelem a nemůže být pokaždé z výše uvedených důvodůtímto účelem a nemůže být pokaždé z výše uvedených důvodů
dostatečně věrohodným z hlediska polohy, tvaru a rozměrů hranic
pozemků. Není proto pravidlem, že se mezující sousedé na
vytyčených hranicích neshodnou a soudy jsou pak vystaveny
povinnosti rozhodovat o něčem, co mnohdy spravedlivě často ani
nelze. K tomu lze přičíst i to, že znalci z oboru geodézie a
kartografie jsou mezi jinými profesemi jedinými, které jmenují
krajské soudy, aniž by tito znalci byli povinni absolvovat institut
soudního znalectví v Brně.

Obsah a přesnost geometrického plánu

Je také prokazatelné, že obnova analogových katastrálních map
přepracováním do digitální (počítačové) formy nezaručuje, že by
absolutní poloha hranic pozemků v S-JTSK zpodobněná
hranicemi parcel v digitalizovaných katastrálních mapách
nevykazovala i hrubé polohové chyby v řádů nejen metrů ale inevykazovala i hrubé polohové chyby v řádů nejen metrů, ale i
desítek metrů. Podrobnější důvody nejsou předmětem tohoto
příspěvku a přesnost katastrálních map je popsáno níže.
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Geometrický plán a stavební právo

Občanský zákoníku upravuje, že vlastník má právo se svým
vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné
osoby z toho vyloučit. A také, že poctivý držitel vlastnického práva
smí v mezích právního řádu věc držet a užívat ji, ba ji i zničit nebo
s ní i jinak nakládat, a není z toho nikomu odpovědný.
Z níže uvedených citací a zásad převážně stavebního právaZ níže uvedených citací a zásad převážně stavebního práva
plyne, že až na výjimky nemůže žádný vlastník pozemku
nakládat (disponovat) se svým nemovitým majetkem bez účasti
stavebního úřadu a ostatních úřadů pověřených správou území.

Geometrický plán a stavební právo

Ze stavebního zákona plyne, že umisťovat stavby nebo zařízení,
jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití
území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li
zákon jinak a každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu je povinen dbát zákonných požadavkůnebo územního souhlasu, je povinen dbát zákonných požadavků
a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb.
Za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci,
nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.

Územní rozhodnutí

Územním rozhodnutím je
• rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
• rozhodnutí o změně využití území,
• rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
• rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůp
• a rozhodnutí o ochranném pásmu.

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevyžaduje,
pokud podmínky pro dělení nebo scelení pozemků jsou dány
regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu nebo
rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu. Není-li třeba
stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stavební
úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí
navrhovaný záměr.



Geometrický plán ‐ příloha listiny o nemovitosti (10)

Územní rozhodnutí

Vlastnosti pozemků nejčastěji pokrývajících zemský povrch
katastrálního území, obce, kraje a státu, tj. pozemků
zemědělských, lesních, vodních, dopravních a důlních upravují
zvláštní zákony, a to zákon o ochraně zemědělského půdního
fondu, vodní zákon, lesní zákon, zákon o pozemních
komunikacích zákon o drahách horní zákon a zákon o hornickékomunikacích, zákon o drahách, horní zákon a zákon o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři by rozhodně neměli
ověřovat geometrický plán, že „náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům“ bez toho, aniž by věděli, že stavební úřad
rozhodl nebo alespoň v době zhotovení plánu již rozhoduje o
dělení nebo i scelení pozemku (pozemků) geometrickým plánem
dotčeným.

Pozemek a polohová přesnost určení 
jeho hranice

Objektem geodetických měření v pozemkových evidencích byl, je
a bude vždy pozemek nebo jeho část. Pozemek je ohraničenou
částí zemského povrchu.

Pozemky se v souboru geodetických informací katastru
it tí l h ě č jí b jí b í i ěnemovitostí polohově určují a zobrazují v zobrazovací rovině

katastrální mapy svými hranicemi, a to v podobě parcel
označených parcelním číslem případně i mapovou značkou.

Parcela je evidenční podobou pozemku a rozhodně není v
občanskoprávním smyslu věcí nemovitou.

Pozemek a polohová přesnost určení 
jeho hranice

Katastrální vyhláška v textu a přílohách upravuje závaznou
přesnost měření a určení geodetických bodů podrobného
polohového bodového pole, návazně na to přesnost určení tvaru,
rozměrů a polohy hranic pozemků a odvozeně tedy i přesnost
polohopisu jednotlivých typů a měřítek digitalizovaných grafických
katastrálních mapkatastrálních map.
Předepsanou přesnost měření bodů hranic pozemků
charakterizuje katastrální vyhláška základní střední
souřadnicovou chybou, tj. chybou určení souřadnic podrobných
bodů polohopisu ±0.14m.
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Pozemek a polohová přesnost určení 
jeho hranice

Mezní a ještě přípustné polohové chyby jsou dvojnásobné
±0.28m. Uvedené chyby jsou skutečně chybami polohových
souřadnic lomových bodů hranic pozemků, nejsou chybami
polohy bodu na zemském povrchu !!
Poloha bodu hranice pozemku musí být na zemském povrchu
dostatečně přesně identifikovatelná s přesností přibližnědostatečně přesně identifikovatelná s přesností přibližně
centimetrovou.
U dříve měřených hranic pozemků se v návaznosti na typ
katastrální mapy připouští (ne)přesnost souřadnic bodů hranic
±0.26m a ±0.50m, dvojnásobné ještě přípustné mezní chyby jsou
tedy ±0.52m a ±1.00m.

Pozemek a polohová přesnost určení 
jeho hranice

Je tedy zcela nedůvodným mýtem, že by souřadnice evidované v
katastrálním operátu mohly spolehlivě a jednoznačně vymezit
polohu pozemku na zemském povrchu. Vymezení věci nemovité
nemůže mít na zemském povrchu nějakou právním předpisem
povolenou odchylku. Zhotovitelé a ověřovatelé geometrických
plánů byli a jsou neustále vystaveni zákonné podmínce měřitplánů byli a jsou neustále vystaveni zákonné podmínce měřit
relativně přesně polohu hranic pozemků, ale pro účely evidenční
musí pracovat s jejich evidenční více či méně věrnou podobou -
parcelami.
Historicky danou polohovou nepřesnost zobrazení hranic
pozemků v katastrálních mapách se podle platné katastrální
vyhlášky v geometrických plánech vyjadřuje i dvojími
souřadnicemi téhož bodu hranice pozemku, a to souřadnicemi
určenými zaměřením bodůhranice a souřadnicemi „obrazu“
převzatého z digitální nebo digitalizované katastrální mapy.

Pozemek a polohová přesnost určení 
jeho hranice

Nejsou výjimečné případy, že spolehlivě fyzicky ohraničené
pozemky (obvykle staveb budov, vodních děl, oplocení, anebo
mezníky) jsou v digitální podobě katastrální mapy zobrazeny
odchylně až o desítky metrů. Zákonným způsobem nápravy
evidovaného stavu je oprava chyby geometrického a polohového
určení pozemků Oprava chyby však vyžaduje nejen spolehlivýurčení pozemků. Oprava chyby však vyžaduje nejen spolehlivý
zeměměřický důkaz existence zjevného omylu v evidovaném
stavu, ale i shodu o správných hranicích všech opravou chyby
dotčených vlastníků pozemků.
Občanské právo zde stojí nad pravidly správy katastru
nemovitostí a při neshodě nezbývá než rozhodování soudu.
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Geometrický plán jako podklad listiny o 
nemovitosti

Úvodem této části příspěvku je třeba poznamenat, že součástí
katastrálního operátu jsou jen ty geometrické plány, na základě
nichž byly sepsány listiny o změně evidovaného stavu a změněný
stav byl následně zapsán v dobově platné pozemkové evidenci.

Zh t it lé t i ký h lá ů i há jí š hZhotovitelé geometrických plánů sice vycházejí ze všech
dostupných podkladů dokumentací katastrálních úřadů, avšak
geometrické plány, které nebyly podkladem a přílohou listiny (a je
jich v dokumentacích poměrně hodně) je třeba mít jen za
dokumentaci pomocnou, ale v právním smyslu za dokumentaci
irelevantní.

Geometrický plán jako podklad listiny o 
nemovitosti

Zastávám dlouhodobě názor, že zhotovitel by měl započít
zhotovení geometrického plánu až poté, co

• pochopí předmět soukromé nebo veřejné listiny, která se
má podle geometrického plánu sepsat,

• ověří, zda na podkladě jeho geometrického plánu bude
ž é t k li ti t t k b říčilmožné takovou listinu sepsat tak, aby se nepříčila

podmínkám soukromého a veřejného práva,
• objednatel (uživatel) geometrického plánu porozumí jeho

obsahu a navazujícím zákonným podmínkám o zápisu
změny v katastru nemovitostí.

Geometrický plán jako podklad listiny o 
nemovitosti

Uvedené zásady nabyly na významu především po rekodifikaci
soukromého práva, zejména úpravy pravidel absolutního práva,
vymezení pojmů právního jednání, právních následků, věci
obecně a věci nemovité zvlášť, nabytí držby (řádné, poctivé a
pravé), vydržení věci v dobré víře, vlastnictví a spoluvlastnictví
věcí společného jmění manželů atdvěcí, společného jmění manželů atd.
Především zásada, že stavba je součástí pozemku, neplatí vždy
a za všech podmínek, což často uniká stavebníkům budov.
Nedokáže-li zeměměřič vysvětlit objednateli geometrického plánu
nově zastavovaného pozemku vše potřebné o rozhraní
stavebního a občanského práva, pak může následně dojít k
nežádoucí komplikaci a i k nepřesnostem při zápisu nově
vzniklých budovami zastavěných pozemků.
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Geometrický plán jako podklad listiny o 
nemovitosti

Obecně platí, že změny zápisů v katastru nemovitostí by měl řešit
předem každý stavebník budovy nebo podzemních staveb se
zvláštním určením. Zákonná působnost stavebních úřadů a
katastrálních úřadů se různí natolik, že vzájemné návaznosti
potřebného právního jednání nemusí být stavebníkovi předem
zjevné a obvykle se jimi nebude zabývat ani projektant stavby anizjevné a obvykle se jimi nebude zabývat ani projektant stavby ani
stavební úřad.
Stejně tak nemusí být objednateli geometrického plánu
jednoduše zjevné zákonné podmínky k uskutečnění jeho úmyslu
geometrického plánu k rozdělení nebo i slučování pozemků.
Příkladů komplikací s uskutečněním záměrů je nespočet a
množství zbytečně „jalových“ geometrických plánů uložených v
dokumentacích katastrálních úřadů je toho důkazem.

Geometrický plán jako podklad listiny o 
nemovitosti

Je minimálně neetické, směřuje-li činnost geodeta jen ke
zhotovení geometrického plánu bez ohledu na to, zda může být
použitelným k sepsání listiny a zápisu změny v katastrálním
operátu. Taková jednání geodetů nepostihuje zákonná kontrola
správních úřadu resortu Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního ani kontrola jiného správního úřad (třeba
ži t kéh ) G t i ký lá j k tř d k k á iživnostenského). Geometrický plán, jako prostředek k zápisu
změny hranic pozemků v katastru nemovitostí, by neměl být
zhotovován jen pro příležitost geodeta k výdělku. Důsledkem
takové neetické činnosti jsou zbytečně vynaložené finanční
prostředky objednatelů, zbytečně vydaná parcelní čísla
pozemkům, které nevzniknou a ani vzniknout nemohou, zbytečná
zátěž papírových i digitálních dokumentací katastrálních
pracovišť atd.

Geometrický plán jako podklad listiny o 
nemovitosti

Objednatelům geometrických plánů by mělo být známo, že
• a) tento výsledek zeměměřických činností sice slouží k

povinnému sepsání listiny a zápisu do veřejné listiny -
katastru nemovitostí,

• b) avšak vlastníkem nebo jinak oprávněným se stane až
l ě í d í k bč kéh ák ík tj ř dsplněním podmínek občanského zákoníku, tj. převod

vlastnického nebo jiného věcného práva k pozemku se
uskuteční fyzickým předáním předmětného pozemku do
držby a nikoliv jen zápisem do veřejné listiny,

• c) je jeho povinností znát na zemském povrchu územní
rozsah vlastnictví jeho pozemku určený nikoliv v katastru
nemovitostí evidovanými polohovými souřadnicemi, ale
fyzicky vyznačený na zemském povrchu,

• d) v případě sporu s vlastníkem sousedního pozemku
záležitost neodkladně řešit pokud možno dohodou a jen
je-li to nezbytné prostřednictvím soudu.



Geometrický plán ‐ příloha listiny o nemovitosti (14)

Závěr

Mezi občanským zákoníkem, stavebním zákonem, souvisejícími
předpisy a zeměměřictvím, jehož metodami se určuje hranice
pozemku, je pro uživatele obsaženo málo vzájemných vazeb
vyjádřených v těchto předpisech příkladně poznámkami pod
čarou.
Nejen laickému uživateli jsou proto souvislosti mezi těmitoNejen laickému uživateli jsou proto souvislosti mezi těmito
předpisy nezřetelné, přestože mají z hlediska dodržení polohy,
tvaru a rozměrů pozemků v terénu i ve veřejných listinách
nezastupitelný význam pro zákonný způsob držby, užívání a
požívání pozemků a nakládání s nimi.
Je třeba v té souvislosti připomenout účel katastru nemovitostí a
prostřednictvím něho i účel geometrických plánů sloužit mj.
ochraně práv k nemovitostem, pro rozvoj území a tvorbě
informačních systémů.
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