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St.zák. č.186/2006,částka 63,Sb.z. stanovuje změnu katastrálního zákona v Čl. XXXII 
,odst.4 tím, že se vkládá"§ 19a do zákona č.344/1992 Sb., o KN ČR

(1) Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v
terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru
o jejich geometrickém a polohovém určení.

(2) Přesnost  vytyčení  je dána přesností dosavadních údajů katastru o
geometrickém a polohovém určení pozemků.

(3) K  seznámení  s  výsledky  vytyčení  musí  být  přizváni vlastníci
dotčených pozemků
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dotčených pozemků.
(4) Na  průběh  vytyčené  nebo  vlastníky upřesněné hranice pozemků se

vyhotoví  geometrický  plán,  který  je neoddělitelnou součástí listin,
podle  kterých  má  být  do  katastru  zapsáno  zpřesněné geometrické a
polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.

(5) Zpřesněním  evidenčních  údajů katastru o geometrickém a polohovém
určení  hranice  pozemku  a  výměře parcely nedochází ke změně právních
vztahů k pozemku.".

Ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti v souboru
geodetických informací dochází:

► změnou hranice pozemku, obvodu budovy nebo obvodu vodního
díla,

► přesnějším určením souřadnic lomových bodů hranice pozemku,
obvodu budovy nebo obvodu vodního díla,
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► prvotním číselným vyjádřením hranice pozemku, obvodu budovy
nebo obvodu vodního díla, daným souřadnicemi lomových bodů a
jejich spojnicemi,(např.Mapy podle Inst.A)

► při opravě chybného geometrického a polohového určení
nemovitosti.
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Co je vytýčení - přenesení informací z dokumentací k.ú do terénu s přesností
dosažitelnou (danou dokumentací,mapou,..,)
* Upřesnění vlastníky jen v mezích dovolených odchylek pro danou mapu 

(GP)
* Možno dosáhnout kvality podrobného bodu 3 = změna  pol. určení =nové 

čísla bodů i souřadnice.
* Podmínkou je shoda vlastníků – jinak soud (§3 a §4 obč. zák.)
* Částečný souhlas umožní provedení GP na odsouhlasené části – zbytek 
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ý p y
neměřický záznam z úřední povinnosti – neumožní zpřesnit výměru

* Nutno do GP uvést , že se vyhotovuje podle § 73, katastrální vyhlášky odst. 
1),

písm. i „průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků“
* Nový bod „tlusté kolečko“ značí , že bod byl vytýčen a zaměřen neříká nic o 

stabilizaci. Nové parc. číslo v „oválku „ Na ZPMZ se uvádějí měřené 
hodnoty v závorce vypočtené

* Písemná pozvánka na projednání o vytyčení hranice s daným obsahem 
prokazatelně doručená – nedostavení se není překážkou dalších úkonů 
vytyčovatele.
* Lomové body se stabilizují trvale podle vyhlášky
* Ověří se kontrolním měřením
* Zaměřují se v S-JTSK
* Zpřesněné geometrické a polohové určení  a zpřesněnou výměru zapíše 
KÚ na základě listiny s přílohou GP a zjištěném projevu vůle osob kteří
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KÚ na základě listiny s přílohou GP a zjištěném projevu vůle osob, kteří 
před ověřovatelem tuto vůli v protokolu stvrdili podpisy a byly ověřeny podle 
ust.v § 37 odst.6
* Dokumentaci o vytýčení (vytyčovací náčrt, seznam souřadnic vyt. bodů, 
protokol, ověření na každé části dokumentace) orginál objednateli kopie 
vytyčení vlastníkům dotčených parcel (30 dnů) k.ú. kopie 90 dnů

Za vytyčení hranice je považováno i zaměření dosavadní hranice označené trvalým 
způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově odpovídá 
zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být upřesněna do 
vzdálenosti dané mezní polohovou chybou√2 x 2 zákl.stř. souř. Chyby

Hranici evidovanou v katastru jen jejím zobrazením v katastrální mapě lze upřesnit tak, 
aby se její upřesněný průběh od tohoto zobrazení neodchýlil o vzdálenost větší než je 
dvojnásobek parametru 

k √2 x 2 zákl stř souř Chyby
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k =√2 x 2 zákl.stř. souř. Chyby

Mezi jednoznačně identifikovatelnými body musí být dodržen mezní rozdíl délek který se 
stanoví dvojnásobkem základní střední chyby délky md ( podle bodu 15.2 přílohy). 

Upřesněním hranice lze do katastru vyznačit tvar předmětu polohopisu daný délkou podle 
§ 16 odst. 10 tj. 0,10m nebo 0,2 mm v mapě, který nebyl v analogové mapě vzhledem k 
jejímu měřítku zobrazen.
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Vytyčování hranice pozemku Vytyčování hranice pozemku ‐‐
příkladpříklad

Použitý zdroj – foto autor

Vytyčování hranice pozemku Vytyčování hranice pozemku ‐‐
příkladpříklad

Použitý zdroj – foto autor

Vytyčování hranice pozemku Vytyčování hranice pozemku ‐‐
příkladpříklad

Použitý zdroj – archiv autora
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Číslo Bodu
(viz příloha č. 

1)

Polohová odchylka (cm)Polohová odchylka (cm)

Ing, Sedláček Ing. Bureš – Ing. Holas

Vytyčování hranice pozemku Vytyčování hranice pozemku ‐‐
příkladpříklad

8 4 10

11 8 8

14 3 8

15 3 10

16 3 4

37 1 6

Vytyčování hranice pozemkuVytyčování hranice pozemku

Použitý zdroj – archiv autora

Vytyčování hranice pozemkuVytyčování hranice pozemku

Použitý zdroj – archiv autora
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Vytyčování hranice pozemkuVytyčování hranice pozemku

Použitý zdroj – archiv autora

Typ transformace: Afinn. - Statistika             
Počet zadaných identických bodů:    6

Střední souřadnicová chyba:         0.345742

Č. bodu         X             Y             X'            Y'            Mx My            Mxy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1       -1020.820      -999.020       -1020.430      -998.830           0.045       0.217       0.157
2 -1009 140 -999 760 -1009 390 -999 910 0 334 0 111 0 249
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2       1009.140      999.760       1009.390      999.910           0.334       0.111       0.249
3       -1010.420      -1009.790      -1010.300      -1010.210          0.104       0.508       

0.367
4       -996.180       -1014.310      -995.570       -1013.640          0.778       0.551       0.674
5       -974.090       -1013.810      -975.190       -1013.880          0.248       0.144       0.203
6       -965.110       -1147.490      -964.930       -1145.770          0.046       0.005       0.033

Vytyčování hranice pozemkuVytyčování hranice pozemku

Použitý zdroj – archiv autora
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Vytyčování hranice pozemkuVytyčování hranice pozemku

Použitý zdroj – archiv autora

Vytyčování hranice pozemkuVytyčování hranice pozemku

Použitý zdroj – archiv autora

Použitý zdroj – archiv autora
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Seznam souřadnic pro vytyčení lomových bodů vlastnické hranice mezi parcelami p.č. 88 a č. 90, st. 2/1,  a č. 
91/2 a dalších 

Y X
001000014001 1000,00 1000,00
001000014002 1000,00 1053,43
001000010009 996,77 1013,76
001000010018   1032,61   995,37
001000010068 998,45 999,66
001000010069 991,80 1050,17

Vytyčovací prvky

001000014001 1000 00 1000 00 t i k
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001000014001    1000,00    1000,00 stanovisko 

001000010018    1032,61     995,37   108,9788     0,0000      32,94 orientace 
Číslo Y X Jižník Úhel          Délka
001000010009     996,77    1013,76   385,3218      276,3431    14,13 bod vl. hranice
001000010068     998,45     999,66    286,2532     177,2744     1,59 bod vl. hranice
001000010069     991,80    1050,17    389,6860     280,7072    50,84 bod vl. hranice

Závěr
- podrobně popsat legislativní požadavky na řešení problematiky všem 
účastněným a požádat o pomoc při řešení
- provést šetření na katastrálním pracovišti a doplnil původní dokumentaci,
- provést faktické zaměření v terénu,
- provést vyhodnocení disponibilních měření k průběhu vlastnické hranice 
seznámit vlastníky

vyjádřit se k závěrům a k námitkám
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- vyjádřit se k závěrům a k námitkám ,
- vypracovat podklady pro vytyčení předmětné hranice, stabilizovat podle 
vyhlášky, kontrolovat měření
- předat dokumentaci v termínu

Otázky ?
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