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• Jedná s ministerstvy a ústředními orgány veřejné moci
• Výsledkem jednání jsou zejména:  

• Změna v zákonech a prováděcích předpisech
• Zavádění nových účelových územních prvků v RÚIAN
• Společné pokyny



• Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
č.j. ČÚZK-3095/2017-22 a Ministerstva pro místní rozvoj, sekce
stavebního práva č.j. 9865/2017-82 ze dne 2. března 2017 pro
spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního
plánování při revizi katastru nemovitostí ve znění dodatku č. 1
č.j. ČÚZK–01768/2018-22 a č.j. MMR 9988/2018 ze dne 12. února
2018, účinného od 1. března 2018

• Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí
č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci
katastrálních úřadů a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu při
revizi katastru nemovitostí, který v příloze obsahuje typové příklady.



• Informuji Krajské úřady o plánu revizí a nového mapování
• Zastupují Katastrální pracoviště na Krajském úřadě v 

případě nečinnosti místního OVM 
• Zúčastňují se celokrajských jednání, kde informují o 

prováděných revizích a novém mapování starosty, 
tajemníky, referenty OVM atd.

• Jako lektoři se účastní školení pořádaných krajským 
úřadem pro referenty místních OVM



• Prostudovat veřejně přístupné databáze o území:
• Územní plán, pasport komunikací
• Geoportál ŘSD
• Mapové portály Kraje
• Mapy Google, mapy.cz
• Centrální evidence vodních toků (na  eagri.cz)
• Geoportál ČÚZK
• Rezortní webová aplikace Revize
• RÚIAN



• Informace o katastrálním území – www.cuzk.cz/Katastr-
nemovitosti/Informace-o-katastralnich-uzemich.aspx

• Podklady pro jednání –letáčky, názvosloví, vytipované nesoulady z 
ortofotomapy, odstranění neplatných způsobů využití stavby, atd.

• Výběr orgánů se kterými bude probíhat jednání (tajemník, 
doprava, památkáři, odbor vnitřních věcí ……)



• Jednání by měli vést pracovníci KP, měli by mít připravenou 
osnovu jednání, při jednání vystupovat vstřícně. Na jednání je 
vhodné pozvat i voleného zástupce obce (starostu, 
místostarostu…)
• Informuje je o časovém harmonogramu
• Seznámí OVM se společnými pokyny
• Domluví se na formě předání a vyjádření se k protokolům 

revize
• Sdělí jaké možné podklady lze získat z KP
• Předá propagační materiály o revizi, snaží se o zveřejnění 

informací v místním rozhlase, obecním zpravodaji, zveřejnění 
na webových stránkách obce 



• Podle společných pokynů se SÚ vyjádří:
• Ke stavbám, které podléhají posouzení podle

stavebního zákona

• Ke stavbám, které mají v RÚIAN evidovaný jiný
způsob využití než je zjištěný v terénu

• Zda se jedná o zastavěný stavební pozemek



• V případě, že stavební úřad má zájem se vyjádřit nad rámec
společných pokynů, tak se tomu nebránit

• Zjistit jestli v lokalitě, kde bude revize prováděna, neprobíhá velké
územní řízení

• Informovat pracovníky SÚ, jaké náležitosti by měly mít listiny
(datum nabytí právní moci, úředně ověřená kopie)

• Připravit si pár nejčastějších případů, které mohou nastat v
případě, že se nedochovaly všechny potřebné listiny a domluvit se
s SÚ na jejich možném řešení

• Seznámit SÚ s „Metodickou pomůckou ke změnám druhu a
způsobu využití pozemku č.j. ČÚZK-09863/2018-22“



• Podle společných pokynů se do 30 dnů vyjádří k jednotlivým
nesouladům, u kterých dochází ke změně ze zemědělského
pozemku na nezemědělský jednou ze čtyř možných odpovědí
(návod obsahuje přílohy, ve kterých jsou uvedeny typové
příklady, které by měly v rozhodování pomoci):

• Změna nevyžaduje opatření ze strany ZPF

• Opatření k nápravě podle § 3c odst. 1 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu

• Rozhodnutí o vynětí ze ZPF podle § 9 odst. 8 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu

• Rozhodnutí v pochybnostech podle § 1 odst. 4 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu



• Ke změně z trvalého travního porostu na ornou půdu podle § 2 zákona
o ochraně ZPF

• Jestli u rybníku s intenzivním chovem ryb nebo drůbeže má být zapsána
ochrana „zemědělský půdní fond“



• Při jednání se dále probere možnost společného šetření v terénu

• OVM se vysvětlí klad a označení mapových listů

• Probere se jakým formátem a kde se k nesouladu vyjádří v
protokolu o nesouladu



• KP sdělí OVM jaké podklady může poskytnout pro
vyjádření se k nesouladu



• Domluví se forma předání a zasílání protokolů o nesouladu a podkladů
k revizi

• KP předá propagační materiály o revizi, snaží se o zveřejnění informací
v místním rozhlase, obecním zpravodaji, zveřejnění na webových
stránkách obce



• KP vyhotoví
zápis z jednání




