ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
370 86 České Budějovice, Lidická 11

geodetická veřejnost

POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE č. 6.141.1-2015:
OHLÁŠENÍ ZPŘESNĚNÉHO GEOMETRICKÉHO A POLOHOVÉHO URČENÍ
POZEMKŮ TÉHOŽ VLASTNÍKA

S ohledem na množící se dotazy geodetů ohledně postupu při ohlášení zpřesněného geometrického a
polohového určení pozemků (dále jen „GPU“) téhož vlastníka uvádíme následující:
Od května 2015 se pro ohlášení zpřesněného GPU téhož vlastníka užívá formulář 6.141.1-2015.
1. strana tohoto formuláře představuje vlastní ohlášení, kde je potřeba vyplnit:
název KÚ, název KP, název k.ú., označení pozemků dotčených zpřesněním a údaje o ohlašovateli.
2. strana formuláře představuje Prohlášení vlastníka o průběhu hranic pozemků (dále jen „Prohlášení
vlastníka“), kde je potřeba vyplnit:




parcelní čísla pozemků, mezi kterými dochází ke zpřesnění a čísla bodů, po kterých prochází
zpřesňovaná hranice
číslo geometrického plánu (dále jen „GP“), ve kterém je zpřesňovaná hranice vyznačena
současně v části V. – Příloha uvést číslo GP a datum potvrzení plánu katastrálním úřadem.

V postupu pro vyplňování formuláře, konkrétně v pokynu k části IV. – Podpisy, je řečeno, že musí být
uveden podpis vlastníka, příp. všech vlastníků, jde-li o spoluvlastnictví.
S ohledem na ustanovení § 50 odst. 3 KatZ „Pro zápis změny údajů podle odstavce 1 se použijí
přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem.“ musí být podpisy na formuláři úředně ověřeny.
Vlastnoruční podpisy na formuláři jsou však považovány za pravé i v případě, že úředně
oprávněný zeměměřický inženýr, který ověřil připojený geometrický plán, výslovně potvrdil, že
vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním formulář podepsali.
V části podpisy je potřeba uvést tytéž informace jako do souhlasného prohlášení, tedy jméno a
příjmení vlastníka a číslo dokladu, na základě kterého byla zjištěna jeho totožnost. Následně vlastník
připojí svůj vlastnoruční podpis.
V případě spoluvlastnictví musí být zjištěna totožnost všech vlastníků a připojeny vlastnoruční podpisy
všech vlastníků.
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V souladu s § 35 odst. 3 KatV je potřeba na formuláři uvést potvrzení o zjištění totožnosti vlastníků:
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který ověřuje příslušný geometrický plán, potvrzuje, že podle
výše uvedených dokladů zjistil totožnost vlastníků pozemků, u kterých dochází ke zpřesnění
geometrického a polohového určení.

a ověřovací náležitosti:
číslo ověření výsledku zeměměřické činnosti:
datum ověření
ověřovací doložku
razítko ÚOZI
jméno ÚOZI
podpis

V případě, že ke GP již bylo sepsáno Prohlášení vlastníka nebo je preferováno sepsání Prohlášení
vlastníka, pak pro zápis taktéž bude použit formulář 6.141.1-2015, který bude vyplněn následně:





1. strana, jak je uvedeno výše
2. strana, část III. – rozsah zpřesnění GPU: bude uveden odkaz na Prohlášení vlastníka
2. strana, část IV. – podpisy: pouze prostý podpis ohlašovatele
2. strana, část V. – příloha bude:
 doplněno číslo GP a datum potvrzení GP do předtisku
 doplněna další příloha – Prohlášení vlastníka

Pro úplnost uvádíme, že u ohlášení zpřesněného GPU pozemků v případě rozdílného vlastnictví se
nic nemění, nadále zůstává v platnosti formulář č. 6.141-2014, jehož přílohou je souhlasné prohlášení
(vzor v KatV – příloha 20) a GP.

V Českých Budějovicích 16.2.2016
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