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� Obsah

� Co je to zjišťování hranic a kdy se provádí

� Jak se zjišťování hranic provádí

� Výsledky zjišťování hranic



� Zjišťování hranic
� je činnost, která se provádí

 pro obnovu katastrálního operátu novým 
mapováním 

 podle skutečného stavu v terénu

� Obnova novým mapováním
� je činnost, při které se vytvoří nový soubor 

popisných a geodetických informací (katastrální 
mapa)



� Obnova novým mapováním
� Proč se provádí?

 Přibližně  60% platných katastrálních 

map dosud vychází z mapování pro 

Stabilní katastr



� Obnova novým mapováním
� Přítomnost zaměstnance katastrálního úřadu 

v terénu automaticky neznamená, že probíhá 
nové mapování

 Častěji to znamená, že se provádí revize 
katastru

 Revize katastru je jiný proces

� Výsledkem revize není nový (obnovený) 
katastrální operát



� Zjišťování hranic
� provádí komise

 Komise je složená ze zaměstnanců katastrálního úřadu, 
obce a dalších orgánů určených katastrálním úřadem

 Předsedou komise je zaměstnanec katastrálního úřadu 
nebo úředně oprávněný zeměměřický inženýr

� se provádí za účasti vlastníků a jiných oprávněných
 Nepřítomnost vlastníka není na překážku využití výsledků 

zjišťování hranic

 Vlastníci jsou ke zjišťování zváni písemnou pozvánkou 
minimálně týden předem, a to pokud možno tak, aby 
zjišťování hranic všech jejich pozemků bylo provedeno v 
jeden den



� Zjišťování hranic
� Písemná pozvánka obsahuje

 Místo a čas zjišťování hranic

 Upozornění, že

� neúčast vlastníka není na překážku využití výsledků 
zjišťování a že je možné k účasti zmocnit  zástupce

� zaměstnanci provádějící zjišťování jsou oprávněni 
vstupovat a vjíždět na nemovitosti

� obnovený operát bude v obci vyložen k veřejnému 
nahlédnutí

 Poučení o povinnostech vlastníků, zejména 
označit hranice svých pozemků



� Zjišťování hranic
� Předmětem zjišťování hranic jsou

 Hranice pozemků

 Obvody budov a vodních děl

 Hranice katastrálního území a hranice obce

� Komise při zjišťování prověřuje i další údaje

 Údaje o vlastníku

 Druh a způsob využití pozemku

 Typ a způsob využití stavby

 Číslo domovní

 Místní názvy a pomístní jména



10/1

10/2

Katastrální mapa
Hranice je 
označená

Přítomní vlastníci 
jsou ve shodě

Průběh hranice pohledově 
odpovídá katastrální mapě

Náčrt zjišťování hranic

10/1

10/2 V rámci nového mapování 
hranice nov ě zaměřená





10/1

10/2

Katastrální mapa
Hranice je 
označená

Přítomní vlastníci 
jsou ve shodě

Posun hranice v důsledku 
dlouhodobých změn

Náčrt zjišťování hranic

10/1

10/2 V rámci nového mapování 
hranice nov ě zaměřená





10/1

10/2

Katastrální mapa
Hranice označena 
při zjišťování hranic

Přítomní vlastníci 
jsou ve shodě

Posun hranice v důsledku 
dlouhodobých změn

Náčrt zjišťování hranic

10/1

10/2 V rámci nového mapování 
hranice nov ě zaměřená





10/1

10/2

Katastrální mapa
Hranice není 
označená

Vlastníci nejsou 
ve shodě

Posun hranice v důsledku 
dlouhodobých změn

Náčrt zjišťování hranic

10/1

10/2 Hranice p řevzatá z původní 
mapy, v četně její „p řesnosti“ 





10/1

10/2

Katastrální mapa
Hranice je 
označená

Přítomní vlastníci 
jsou ve shodě

Zdá se, že se jedná o chybné 
zobrazení hranice v dosavadní mapě

Náčrt zjišťování hranic

10/1

10/2 V rámci nového mapování 
hranice nov ě zaměřená





10/1

10/2

Katastrální mapa
Hranice je 
označená

Vlastníci nejsou 
ve shodě

Existuje původní geometrický plán 
dokládající chybný zákres v mapě

Náčrt zjišťování hranic

10/1

10/2 Oprava hranice se provede 
mimo proces obnovy



10/1

10/2

Katastrální mapa
Hranice je 
označená

Vlastníci nejsou 
ve shodě

Není doložitelné, že se jedná o 
chybný zákres v dosavadní mapě

Náčrt zjišťování hranic

10/1

10/2 Hranice p řevzatá z původní 
mapy, v četně její „p řesnosti“ 





10/1

10/2

Katastrální mapa
Hranice je 
označená

Vlastníci jsou ve 
shodě

Jde o zcela zjevnou a záměrnou 
změnu hranice

Náčrt zjišťování hranic

10/1

10/2 Hranice p řevzatá z původní 
mapy, v četně její „p řesnosti“ 





� Kontrola oprávněnosti evidování parcel 
� Pozemek je část zemského povrchu oddělená od 

ostatních částí hranicí

 územní jednotky, katastrálního území, 
vlastnickou, stanovenou regulačním plánem, 
územním rozhodnutím nebo souhlasem, jiného 
práva podle § 19, rozsahu zástavního práva, 
rozsahu práva stavby, druhu pozemku, 
popřípadě způsobu využití



� Zjišťování obvodů budov
� Výsledkem obnovy nelze nahradit geometrický 

plán pro zaměření nové budovy

 Předseda komise vlastníky poučí na nutnost 
doložení listin (včetně geometrického plánu)

 Nově zjištěných obvodů budov hlavních při 
obnově operátu mapováním by mělo postupně 
ubývat

� Přebírání údajů z RÚIAN

� Revize katastru



� Výsledkem zjišťování hranic je:
� Náčrt zjišťování hranic



� Výsledkem zjišťování hranic je:
� Náčrt zjišťování hranic

� Soupis nemovitostí



� Prověření dalších údajů
� Druh a způsob využití pozemku

� Problém  s určením druhu a způsobu využití 
pozemku

 charakteristiky uvedeny v katastrální vyhlášce

 zkušenosti budou získávány praxí

� Problém  s určením listiny, která je nutná pro 
zápis do katastru





� Prověření dalších údajů
� Druh a způsob využití pozemku

� Problém  s určením druhu a způsobu využití 
pozemku

 charakteristiky uvedeny v katastrální vyhlášce

 zkušenosti získávány praxí

� Problém  s určením listiny, která je nutná pro 
zápis do katastru

 Snaha o zjednodušení





� Prověření dalších údajů
� Druh a způsob využití pozemku

� Problém  s určením druhu a způsobu využití 
pozemku

 charakteristiky uvedeny v katastrální vyhlášce

 zkušenosti získávány praxí

� Problém  s určením listiny, která je nutná pro 
zápis do katastru

 Snaha o zjednodušení

 Webová aplikace









Ostatní plocha

Jiná plocha









� Prověření dalších údajů
� Druh a způsob využití pozemku

� Problém  s určením druhu a způsobu využití 
pozemku

 charakteristiky uvedeny v katastrální vyhlášce

 zkušenosti získávány praxí

� Problém  s určením listiny, která je nutná pro 
zápis do katastru

 Snaha o zjednodušení

 Webová aplikace

� http://a200534.katastr.int:8080/zmena-druhu-pozemku/vyber/



� Prověření dalších údajů
� Druh a způsob využití pozemku

� Přístup pro uživatele mimo resort ČÚZK

 V nejbližších dnech bude zpřístupněna aplikace na adrese:

https://druhypozemku.cuzk.cz/

nebo



� Prověření dalších údajů
� Druh a způsob využití pozemku

� Přístup pro uživatele mimo resort ČÚZK

 V nejbližších dnech bude zpřístupněna aplikace na adrese:

https://druhypozemku.cuzk.cz/

nebo



� Zápis dalších údajů do katastru
� V případě, že ke zjištěné změně není nutné 

dokládat další listiny, nebo tyto listiny jsou 
doloženy, je zápis proveden bezprostředně po 
jejím zjištění, nejpozději do doby dokončení 
zjišťování hranic
 Zápis do katastru je zdarma

 Při zjišťování hranic vytvářen protokol o nesouladu, který 
nahrazuje ohlášení vlastníka



� Zápis dalších údajů do katastru



Děkuji za pozornost.


