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Vyznačování oměrných měr v geometrickém plánu na vymezení rozsahu věcného břemene
Vážený pane inženýre,
Český úřad Zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“) Obdržel dne 26. října 2018 Váš dotaz na
vyZnačování oměrných měr v náčrtu ZáZnamu podrobného měření Změn (dále jen „ZPMZ“) při
vyhotovování geometrického plánu na vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.
Dotazujete se, Zda je při kontrole těchto geometrických plánů oprávněný požadavek
katastrálních úřadů na vyZnačování oměrných měr Ze souřadnic do náčrtu ZPMZ resp. uvedení
Zkratky „n.m.“, když hranice věcného břemene je vypočtena od osy ekvidistantou a v terénu
není stabiIiZována. K tomuto dotaZu sdělujeme:
Podle bodu 16.3 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
ve Znění pozdějších předpisů, IZe vZPMZ pro vymezení rozsahu věcného břemene k části
pozemku jeho roZSah vymeZit i beZ jeho vytyčení v terénu, a to vzdáleností od Zaměřeného
nebo Iiniového nebo bodového prvku, nebo prvku, jehož poloha v terénu je evidována v katastru
nebo doložena kopií geodetické části dokumentace skutečného provedení Stavby, který je
potřebný pro vyznačení Změny (včetně údajů o ověření) a srovnávacího sestavení čísel bodů
vZPMZ a vgeodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Přesnost určení
rozsahu věcného břemene k části pozemku Závisí na přesnosti určení bodů tohoto prvku.

Jak již byıø uvedenø ve Stanøvisku čúZK-10290/2015-22 ze dne 1. září 2015, Které byıø

Zveřejněno na Webových stránkách reZortu WWW.cq.cZ v ZáIožce Předpisy - Stanoviska k
aplikaci katastrální vyhlášky, oměrné míry mohou mít v geometrickém plánu a v ZPMZ růZnou
funkci a jejich vyZnačování se řídí různými ustanoveními katastrální vyhlášky. V grafickém
ZnáZornění geometrického plánu se podle bodu 17.11 přílohy katastrální vyhlášky vyznačují
délky meZi Iomovými body hranic nově vyZnačovaných nemovitostí. Pokud tuto délku meZi
Iomovými body není možné Změřit, uvede se v kulaté Závorce délka vypočtená Ze Souřadnic. V
ZPMZ se vyznačují míry mající konstrukční funkci (např. konstrukční oměrné, staničení a
koImice, délky na protínané body apod.) a dále oměrné a jiné kontrolní míry měřené v souladu s
§ 81 odst. 4, 5 nebo 8 katastrální vyhlášky. Tyto oměrné a jiné konstrukční nebo kontrolní míry
nemohou být vzhledem ke svému charakteru vypočtené Ze souřadnic, v případě vyznačení
rozsahu věcného břemene k části pozemku, který v terénu není (a ani nemusí být) StabiIiZován
a je vymezen vzdáleností od určitého Známého prvku, tak skutečně nemá jejich uvádění, a tím
ani případné Zkratky „n.m.“, v náčrtu ZPMZ své opodstatnění.
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