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Poznámka z 11.9.1998 č.j. 3867/1998-23
S účinností vyhlášky č. 179/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 190/1996 Sb. (dále jen vyhláška), je třeba na dále
uvedené společné pokyny ČÚZK a Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR pohlížet tak, že činnosti
orgánů zeměměřictví a katastru a do značné míry i pozemkových úřadů jsou stanoveny ve vyhlášce a v zákoně č. 284/1991
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Prozatímní pokyny pro zeměměřické a
projekční práce při pozemkových úpravách pro účely katastru nemovitostí (pokyny č.10) ze dne 12.10.1994, č.j. 4735/194-23
tedy ztratily pro resort zeměměřictví a katastru význam a do vydání připravovaných odpovídajících vyhlášek Ministerstva
zemědělství ČR je budou ještě používat pozemkové úřady.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1
Pokyny vydává Ministerstvo zemědělství ČR - Ústřední pozemkový úřad (dále jen "ÚPÚ") spolu s Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním (dále jen "ČÚZK") v návaznosti na Dohodu o spolupráci katastrálních a pozemkových úřadů ze
dne 12. března 1993 (č.j. 1464/93-100, resp. 886/1993-22).
1.2
Pokyny jsou určeny pro zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav. Mohou však být přiměřeně využity i při
zpracování jednoduchých pozemkových úprav, zvláště tam, kde se v ucelených částech katastrálních území (pozemkové tratě)
řeší vlastnické vztahy k nemovitostem (dále jen "PÚ"). Pokyny jsou určeny k praktickému ověření.
1.3
Účelem pokynů je sjednocení činností okresních pozemkových úřadů (dále jen "OPÚ") a katastrálních úřadů (dále jen
"KÚ") při PÚ tak, aby výsledky mohly být využity pro účely katastru nemovitostí ČR (dále jen "katastr").
1.4
Mají-li být výsledky PÚ způsobilé k převzetí do katastru a využitelné pro následnou obnovu katastrálního operátu,
musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 344/1992 Sb. [1] (dále jen "zákon") a
vyhlášky č. 126/1993 Sb. [2] (dále jen "vyhláška").
1.5
Všechny zeměměřické práce při PÚ a návrh PÚ se zpracovávají v S-JTSK. Zjišťovací a zeměměřické práce se
vykonávají podle předpisů pro vedení a obnovu katastru [5] až [10].
1.6
Jako podklad pro zpracování návrhu PÚ v upravovaném území se vždy využijí výsledky dosavadního číselného
určení předmětů měření katastru, pokud jsou v souladu se současným skutečným stavem v terénu. Pokud takové výsledky
nejsou, provede se nové zaměření.
1.7
Nové geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území (odst. 3) i dalších předmětů měření katastru (odst.
5.1 až 5.3), popř. vyhotovení geometrických plánů zajišťuje OPÚ.
1.8

Výsledky PÚ se využívají k obnově katastrálního operátu. Podle kapacitních možností resortu ČÚZK budou ty části
daného katastrálního území, které jsou z PÚ vyloučeny, zařazeny do obnovy katastrálního operátu tak, aby nové soubory
geodetických informací (dále jen "SGI") a soubory popisných informací (dále jen "SPI") byly co nejdříve vyhotoveny pro celé
katastrální území.
1.9
Pro stanovení cen pozemků a jako pomocný podklad pro zjišťování průběhu původních hranic pozemků, rekonstrukci
přídělového operátu apod., lze využít data pořízená rastrovým snímáním (skenováním).
1.10
Oprávnění a povinnosti OPÚ a KÚ podle právních předpisů nejsou převoditelné navzájem, ani na jiné osoby. To
nevylučuje, aby OPÚ geodetické práce při PÚ zadal u třetí právnické nebo fyzické osoby, které ČÚZK vydal souhlas k
provádění zeměměřických prací podle platných právních předpisů.
1.11
OPÚ smluvně zaváže zhotovitele návrhu PÚ (dále jen "zhotovitel") k dodržování těchto pokynů a veškeré dále
uvedené činnosti zhotovitele bere KÚ jako projevy vůle OPÚ, pokud si OPÚ písemně nevyhradí něco jiného. Nedojde-li v
součinnosti zhotovitele a KÚ ke shodě, jedná KÚ s OPÚ.

2.PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
2.1
Ve vyhlášení zahájení PÚ uvede OPÚ skutečnost, že výsledky PÚ budou zavedeny do katastru.
2.2
KÚ koordinuje revizi katastru a další své činnosti podle odst. 2.3, 2.4 a 4.2 s potřebami PÚ. Informaci o
předpokládaném termínu zahájení PÚ v daném území obdrží KÚ od OPÚ alespoň s ročním předstihem.
2.3
Z důvodů věrohodnosti podkladů KÚ zajistí, aby v územích určených pro PÚ byl před předáním podkladů vždy
zabezpečen soulad SPI a SGI s uvedením data porovnání.
2.4
V rámci vlastních úkolů zabezpečí KÚ digitalizaci SPI stanovenou opatřením předsedy ČÚZK [4],(tj. převod
podrobnějších údajů katastru a údajů zjednodušené evidence zemědělských a lesních pozemků do počítačových souborů).
2.5
OPÚ oznámí obcím s ročním předstihem termín zahájení PÚ a vyzve je, aby předložily KÚ návrh na zápis
nemovitostí, které přešly do jejich vlastnictví podle zákona č.172/91Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2.6
V případech nesouladu skutečného stavu s údaji katastru vyzve OPÚ vlastníky (nájemce) pozemků, aby KÚ předložili
listiny a geometrické plány nutné pro vyznačení změn v katastru.
2.7
Úplnost podkladů v souladu s požadavky na digitální zpracování návrhu PÚ zabezpečuje pro zhotovitele OPÚ nebo
sám zhotovitel, pokud se tak s OPÚ dohodne.
2.8
Rozsah upravovaného území vymezuje OPÚ. Po předběžném určení obvodu upravovaného území a obvodu ploch z
PÚ vyloučených si OPÚ vyžádá od KÚ v nezbytném a přesně specifikovaném rozsahu podklady ve smyslu §2 odst.1 písm.a)
vyhl.č.98/1992Sb.v předstihu šesti měsíců před jejich potřebou. Na požádání OPÚ poskytne KÚ dále bezúplatně hromadný
výstup z registru souřadnic (pokud je v území založen) včetně kopií přehledu čísel bodů ( kopií měřických náčrtů, pokud tento
přehled nahrazují) a geodetické údaje o bodech polohového pole. V území, kde jsou již pořízena rastrová data katastrální mapy
nebo mapy bývalého pozemkového katastru, obdrží OPÚ na požádání od Zeměměřického úřadu také tato data.
2.9
Údaje poskytnuté z katastru pro účely PÚ nesmějí být použity k jiným účelům.
2.10
OPÚ předloží KÚ abecední rejstřík vlastníků a jiných oprávněných osob zahrnutých do PÚ nebo dotčených
geometrickými plány (příloha č.1) a rejstřík listů vlastnictví /dále jen "LV"/ (příloha č.2). KÚ v podrobnějších údajích katastru

upozorní, že některé parcely budou dotčeny PÚ, a to textem: "Zahájeny pozemkové úpravy."
2.11
Pro vlastníky, jejichž pozemky budou celé nebo částmi do PÚ zahrnuty, se vypracují nárokové listy, t.j. bilance
současného stavu pozemků vlastníků (příloha č.3). V nárokových listech se uvedou všechny nemovitosti (parcely) v celém
katastrálním území, v němž jsou PÚ prováděny. Odděleně se sestaví nemovitosti z PÚ vyloučené a zvlášť nemovitosti zahrnuté
do PÚ jako nároky vlastníků. Vyznačí se věcná břemena a jiná věcná práva.
2.12
Pro vlastníky nemovitostí z PÚ vyloučené se vyhotoví (pro ověření správnosti návrhu PÚ) jen seznam s udáním čísla
LV, jména vlastníka a celkové výměry všech jeho nemovitostí.
2.13
Odchylnou úpravu lze dohodnout mezi OPÚ a KÚ u měst a obcí s velkým počtem pozemků nedotčených PÚ (upustí
se např. od seznamu vlastníků podle odst.2.12).
2.14
U pozemků vstupujících do PÚ jsou platné údaje o druzích pozemků podle katastru.

3.OBVOD UPRAVOVANÉHO ÚZEMÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ A ZMĚNY HRANIC
3.1
Obvod upravovaného území je vymezen v rámci jednoho katastrálního území hranicemi pozemků, které jsou
předmětem PÚ. ZPÚ jsou nebo mohou být vyloučeny zastavěná část obce, lesní komplexy, průmyslové areály, chatové a
zahrádkářské kolonie, vodní plochy aj.
3.2
Probíhá-li neznatelná hranice katastrálního území, která není totožná s hranicí obce, větším půdním celkem a nemá-li
být při PÚ obnovena, přemístí se tak, aby její průběh byl nadále znatelný a označený trvalým způsobem. Je-li taková hranice
totožná s hranicí obce, navrhuje se její přemístění obdobně.
3.3
Zjišťování průběhu hranice katastrálního území, která je totožná s hranicí obce, se účastní zástupce KÚ a také
zástupci sousedních obcí. Při změně takové hranice vyhlásí OPÚ v dotčené sousední obci PÚ.
3.4
Dojde-li k návrhu na změnu dosavadní hranice katastrálního území, postupuje se podle § 19 až 24 vyhlášky. Činnosti
podle § 19 odst. 4 a odst. 5 a činnosti podle § 20 odst. 4 vyhlášky zabezpečuje OPÚ vždy po dohodě s KÚ. Uzavírání dohod o
změně hranic obcí patří do samostatné působnosti obce (§14 odst. zák. č. 410/92 Sb., úplné znění zák. č. 367/90 Sb., o
obcích).
3.5
Průběh hranic obvodu upravovaného území, který budou tvořit vlastnické hranice pozemků, zjišťuje a zpřesňuje OPÚ
za účasti zhotovitele a přizvaných vlastníků při pochůzce v terénu s využitím katastrální mapy a map dřívějších pozemkových
evidencí. Podle stavu v terénu se ověří i skutečné druhy pozemků a způsob jejich využití .
Všechny zjištěné skutečnosti se projednají s přizvanými vlastníky (nájemci) pozemků. Z výsledku šetření se pořídí
protokol podepsaný všemi účastníky.
3.6
Při zjišťování obvodu upravovaného území na styku se zastavěným územím obce se přihlíží k současné zástavbě a
oplocení přilehlých pozemků, schválené územně plánovací dokumentaci, popř. k dalším podkladům. Při pochybnostech se
přizve příslušný stavební úřad.
3.7
U pozemků komunikací, toků, kanálů a j. (dále jen "liniové stavby") doposud v katastru vlastnicky neuspořádaných
vyzve OPÚ vlastníka (správce), aby předložil na KÚ k zápisu do katastru příslušné právní (nabývací) listiny doložené
geometrickými plány.
3.8
U liniových staveb v katastru zapsaných se rozdíl mezi evidovanou a nově určenou výměrou porovná s odchylkou
stanovenou v bodě 14.2 písm. b) přílohy vyhlášky. Pokud rozdíl nebude řešen v rámci PÚ, opraví se při nepřekročení odchylky
evidovaná výměra. Při překročení odchylky se postupuje podle odst. 3.7.

3.9
Účast vlastníků (nájemců) zajišťuje OPÚ ve spolupráci s obcí písemnou pozvánkou tak, aby mohla být doručena
nejméně týden předem. V pozvánce uvede, že výsledky PÚ budou použity k obnově katastrálního operátu a upozorní na § 23
zákona. Při neomluvené neúčasti pozvaného zašle další pozvánku podle požadavku OPÚ katastrální úřad, který může
postupovat podle §23 až 26 zákona.
3.10
Po zjištění, označení (§85 a86 vyhlášky) a novém zaměření obvodu upravovaného území se vyhotoví - v případě
dělení pozemků (parcel) geometrické plány - v případě nového určení nezměněných hranic záznam podrobného měření změn
(dále jen "ZPMZ").

4.PODROBNÉ POLOHOVÉ BODOVÉ POLE
4.1
Podrobné polohové bodové pole se buduje (doplňuje) podle §11, 13, 16, 65 až 67 a bodů 7, 8, 12 přílohy vyhlášky a
podle předpisů [8] a [9].Hustota i poloha bodů podrobného polohového bodového pole (dále jen "PBPP") se volí tak, aby
umožňovala jeho homogenní doplnění při navazujících činnostech podle odst. 1.6.
4.2
Zřízení zhušťovacích bodů zabezpečí resort ČÚZK, zřízení ostatních PBPP zabezpečí OPÚ prostřednictvím
zhotovitele.
4.3
Návrh ostatních PBPP a způsob jejich určení předloží zhotovitel ještě před stabilizací ke schválení územně
příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu (dále jen "ZKI").

5.PODROBNÉ MĚŘENÍ A DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO PÚ
5.1
Zaměřují se všechny předměty, které jsou uvedeny v § 5 vyhlášky.
5.2
Vyhledají a zaměří se identické body, t.j. podrobné body obsahu katastrální mapy a mapy dřívější pozemkové
evidence zachované v terénu, které mohou sloužit k zákresu obvodu upravovaného území do katastrální mapy, transformaci,
zpřesnění návrhu PÚ apod.
5.3
Pro projekční práce se nad rámec obsahu katastrální mapy zaměřují a ve zvláštní vrstvě vedou také patky stožárů,
drenážní šachtice, závlahové hydranty, prameny, doprovodná zeleň, solitery, sjezdy apod.
5.4
Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření, popř. zobrazení polohopisu jsou uvedeny v bodě 13 přílohy
vyhlášky. Způsoby měření jsou uvedeny v předpisech [9] a [10].

6. TVORBA PARCEL A VÝMĚRY
6.1
Pro tvorbu parcel a jejich číslování se použijí ustanovení § 3, 25, popř. 59 vyhlášky. Nové parcely budou označovány
novými parcelními čísly po dohodě s KÚ.
6.2
Výměra upravovaného území se vypočte ze souřadnic a stane se výchozí výměrou pro stanovení výměr nových
parcel, přestože se bude lišit od dosavadní výměry podle katastru a od výměry získané součtem nárokových listů. Pracuje se
vždy s celkovou nově určenou výměrou upravovaného území.
6.2.1
Pro porovnání rozdílu výměry vypočtené ze souřadnic a výměry získané součtem nárokových listů se použije odchylka
stanovená v bodě 14.2 písm.b) přílohy vyhlášky.
6.2.2
Není-li odchylka překročena, zhotovitel upraví úměrně (opravný koeficient, příloha č.3) součty výměr (nikoli jednotlivé parcely)
všech účastníků PÚ tak, aby
rozdíl byl odstraněn. Úměrně opraví i součet zjištěných cen pozemků.

6.2.3
Při překročení odchylky zhotovitel ověří, zda v zaměření obvodu upravovaného území a výpočtu jeho výměry (případně jeho
částí) nebo v nárokových listech a jejich součtu není chyba. Jestliže i potom bude odchylka překročena, zhotovitel sepíše
stručný záznam o provedených kontrolách a opravách a postoupí jej OPÚ a KÚ, které společně případ posoudí a stanoví další
postup (např. kontrolu vymezení obvodu upravovaného území nebo postup podle odst. 6.2.2).
6.3
U liniových staveb se výměra částí procházejících obvodem upravovaného území určí výpočtem ze souřadnic.
6.4
Výměry pozemků nově určené výpočtem ze souřadnic se uvádějí v rozhodnutích OPÚ a jsou podkladem pro zápis do
katastru.
6.5
Pro vlastníky, jejichž pozemky byly zahrnuty do PÚ (odst.2.11), se vypracují bilance navrženého stavu pozemků
(příloha č.4), bilance výměr, cen a vzdáleností pozemků před a po PÚ podle LV (příloha č.5) a souhrnná bilance za LV (příloha
č.6).

7. ZMĚNY DRUHŮ POZEMKŮ, ZPŮSOBY VYUŽITÍ NEMOVITOSTÍ
7.1
V průběhu prací na návrhu PÚ (po provedených průzkumech a zpracování návrhu PÚ) projedná zhotovitel s
příslušným stavebním úřadem otázku vydání rozhodnutí o využití území ve smyslu zák.č. 50/76Sb. a vyhlášky č. 85/1976 Sb. a
souvisejících předpisů, popř. si vyžádá vyjádření, že se od územního řízení upouští.
7.2
Změna druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti se řídí § 27 vyhlášky. Zjištění podle odst.2 písm.b) vykoná
OPÚ.
7.3
Ke změně druhu pozemku je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") a
zhotovitel jej doloží
- při změně louky nebo pastviny na ornou půdu (odst.2, §2 zák.č. 334/92Sb.),
- k odnětí půdy pro nezemědělské účely s výjimkou odst.3, §9, zák.č. 334/92Sb.
7.4
Stanovisko (souhlas) orgánu státní správy lesního hospodářství je ve smyslu zák.č. 61/77Sb., o lesích třeba a
zhotovitel je doloží v případě prohlášení za lesní pozemek a vynětí z lesního půdního fondu (dále jen "LPF").
7.5
V bilanci změn druhů pozemků se uvedou zvlášť:
7.5.1
Změny uskutečněné v terénu proti údajům katastru
- v upravovaném území zhotovitel ve smyslu odst. 5.1 zaměří hranice všech druhů pozemků,
- uskutečněné a akceptované změny druhů pozemků proti údajům katastru zahrne zhotovitel do návrhu PÚ za předpokladu, že
doloží
a) souhlas orgánu ochrany ZPF podle odst. 7.3,
b) souhlas orgánu státní správy lesního hospodářství podle odst. 7.4,
c) rozhodnutí o využití území, nebo vyjádření stavebního úřadu, že se od územního řízení upouští,
- uskutečněné, ale v návrhu PÚ neakceptované nebo neodsouhlasené změny druhů pozemků proti údajům katastru se vedou
nadále podle katastru.
7.5.2 Změny druhů pozemků navrhované projektem pozemkových úprav. Zhotovitel doloží
- souhlas dosavadního vlastníka, jemuž pozemek zůstává i po PÚ,
- souhlas nového vlastníka, jemuž je pozemek při PÚ nově přidělen,
- rozhodnutí o využití území nebo vyjádření staveb. úřadu, že se od územního řízení upouští,
- souhlas (rozhodnutí) orgánu ZPF v případech podle odst.7.3,
- stanovisko (souhlas) orgánu státní správy lesního hospodářství v případech podle odst.7.4.

8. SPOLUPRÁCE KÚ, OPÚ A ZHOTOVITELE V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PÚ
8.1
Úzká součinnost KÚ, OPÚ a zhotovitele je nezbytnou podmínkou zdárného průběhu zpracování PÚ.

8.2
Před zahájením prací OPÚ ve spolupráci s KÚ zpracuje časový harmonogram postupu prací .
8.3
KÚ a OPÚ určí a vzájemně si sdělí jména zaměstnanců odpovědných za styk v průběhu PÚ.
8.4
Při přípravě a zpracovávání návrhu PÚ mají po předchozí dohodě s KÚ pověření zaměstnanci OPÚ a zhotovitele
přístup na KÚ i mimo hodiny vyhrazené pro veřejnost. Podle potřeby budou dohodnuty též podrobnosti ochrany katastrálního
operátu a jeho údajů.
8.5
KÚ poskytne OPÚ v dohodnutých termínech informace o všech známých změnách, k nimž v upravovaném území v
průběhu PÚ došlo.

9. REALIZACE SCHVÁLENÉHO NÁVRHU PÚ
9.1
Zhotovitel projedná převedení všech věcných břemen i jiných věcných práv z původních pozemků na nové pozemky,
pokud tato břemena nebyla navržena PÚ ke zrušení. Současně projedná případná nová věcná břemena. Výsledek projednání
se promítne do rozhodnutí OPÚ. Pokud se tato břemena týkají částí pozemků, musí být vyhotoven geometrický plán, ve kterém
je "dosavadním stavem" návrh PÚ (bod 16 přílohy vyhlášky). Zhotovitel sestaví přehled zanikajících a nově zřizovaných
věcných břemen a jiných věcných práv.
9.2
Na změny v katastru, které mají vliv na změnu údajů katastru o ochraně nemovitosti, upozorní OPÚ příslušný orgán
ochrany. Změnu údaje o ochraně nemovitosti, k níž došlo v důsledku změn hranic pozemků při PÚ, provede KÚ postupem
podle §28 vyhlášky. Zhotovitel sestaví přehled změn údajů o ochraně nemovitosti.
9.3
OPÚ zabezpečí na základě svého příslušného rozhodnutí vytýčení a současně označení lomových bodů hranic
pozemků. Při vytyčování těchto bodů se použijí ustanovení§ §81 až 84 vyhlášky, pro jejich označení se použijí ustanovení §85
a 86 vyhlášky. Výsledek se přejímá podle odst.10.4.
9.4
Přesnost vytyčení a označení všech lomových bodů hranic pozemků se ověří kontrolním zaměřením nebo oměrnými
(kontrolními) mírami. Dosažená přesnost je vyhovující, splňuje-li podmínky podle bodu 13.11 nebo 13.13 přílohy vyhlášky.

10. PODKLADY PRO ZAVEDENÍ VÝSLEDKŮ PÚ DO KATASTRU
10.1
Jako podklady pro zavedení výsledků PÚ do katastru OPÚ předá KÚ vždy výsledný elaborát za celý obvod
upravovaného území. Po dohodě s KÚ předává OPÚ postupně jednotlivé ucelené a ukončené etapy (např. geometrický plán
nebo ZPMZ pro určení obvodu upravovaného území, elaborát nově určených PBPP atd.).
10.2
PÚ budou zpracovávány novým mapováním (pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech pomocí
geometrických plánů). KÚ se předávají
- technická zpráva, v níž jsou zejména údaje o využití výsledků dřívějších měření, prokázání dosažené přesnosti a
výčet předávaných dokumentů,
- geometrické plány nebo ZPMZ pro zaměření obvodu upravovaného území (odst.3.10),
- pravomocné rozhodnutí OPÚ o provedení PÚ. Rozhodnutí bude obsahovat závazné údaje katastru (parcelní čísla
před a po úpravě, výměru, druh pozemku).
- elaborát nově určených PBPP,včetně seznamu jejich souřadnic,
- přehled kladu měřických náčrtů (při počtu náčrtů větším než tři),
- nové geometrické a polohové určení hranic pozemků po PÚ ve formě ZPMZ (měřické náčrty a zápisníky) včetně
kontrol po provedené stabilizaci,
- seznam souřadnic podrobných bodů v upravovaném území (číslovaných podle ZPMZ),
- zobrazení nového stavu po PÚ v kladu mapových listů a měřítku dosavadní katastrální mapy na průsvitné bezbarvé
nesrážlivé podložce, je-li tato mapa v jiném měřítku než mapa podle odst. 10.3,
- doklady o schválení změn hranic obcí,
- doklady o projednání a schválení změn druhů pozemků (včetně dokladů o projednání s příslušným stavebním
úřadem, ev. rozhodnutí o využití území),

- přehled změn údajů o ochraně nemovitostí,
- rejstřík parcel KN vstupujících do PÚ (po úpravě podle odstavce 3.10) s údaji o výměře a jejich součet.
10.3
Dále se KÚ předávají
- digitální katastrální mapa upravovaného území ve struktuře podle [3] a její zobrazení na průsvitné bezbarvé
nesrážlivé podložce v předem s KÚ dohodnutém měřítku nebo popř. geometrické plány nového stavu pozemků po PÚ,
- soubor popisných informací vztahující se k upravovanému území ve struktuře [3]
10.4
Výsledky zeměměřických prací, které mají být převzaty do katastru, musí
- být ověřeny osobou k tomu oprávněnou,
- projít přejímkou ZKI územně příslušného podle místa PÚ.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem schválení.

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
[1] Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
předpisů

[2] Vyhláška č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších

[3] Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České
republiky ze dne 28. prosince 1993 č.j. 5729/1993-22
[4] Opatření předsedy ČÚZK ze dne 18. listopadu 1993 č.j. 3977/1993-22 k digitalizaci souboru popisných informací
katastru nemovitostí podle bodu IV/3/a usnesení vlády České republiky ze dne 8. září 1993 č. 492
[5] Instrukce pro místní šetření a obnovu operátů evidence nemovitostí (984 450 I/88) ve znění dodatku č. 1/90
[6] Instrukce pro provádění změn hranic a názvů katastrálních území a pro vyhotovování mapových a číselných
podkladů ke změnám územních celků (984 452 I/86)
[7] Instrukce pro práce v polohových bodových polích (984 120 I/81) ve znění dodatku č. 1/84
[8] Metodický návod pro zřizování, určování a vyhledávání bodů podrobného polohového pole (984 128 MN-1/85) ve
znění dodatku č. 1/89
[9] Metodický návod pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka (984 210 MN-1/82 ve znění dodatků č. 1/85,
2/88 a 3/91
[10] Technologický postup pro podrobné měření polohopisu geodetickými metodami (984 210 TP-1/82) ve znění
dodatků č. 1/85 a 2/91
Poznámka:
Jednotlivá ustanovení předpisů [5.] až [10.] jsou platná, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními zákona a vyhlášky.
Tyto předpisy budou nahrazeny novými předpisy s předpokládanými názvy
- Návod pro obnovu katastrálního operátu
- Návod pro vedení katastru nemovitostí

