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Vytyčení hranice chráněného území
Vážený pane inženýre,
k Vašemu dotazu týkajícímu se vytyčování hranic při zřizování chráněných území Vám
sdělujeme:
Mají-li být v souvislosti se zřizováním chráněného území vytyčovány hranice pozemků podle
údajů katastru nemovitostí, dopadají na tuto činnost ustanovení katastrálního zákona a katastrální
vyhlášky o vytyčování hranic. Uvedené předpisy neobsahují žádnou zvláštní úpravu pro situace,
kdy jsou hranice pozemků vytyčovány v souvislosti se zřizováním chráněných území, jejichž
hranice po hranicích pozemků mají probíhat.
Vytyčení hranice chráněného území není zeměměřickou činností ve veřejném zájmu, není
využíváno pro účely katastru nemovitostí a není ani nijak upravováno právními předpisy. Na
vytyčení hranic chráněného území mimo hranice pozemků ustanovení katastrálního zákona a
katastrální vyhlášky nedopadají a jeho výsledky nejsou ověřovány úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem za účelem využití pro účely katastru nemovitostí.
Vytyčování a označování lomových bodů hranic pozemků na hranicích chráněných území
z iniciativy krajského úřadu mimo proces vytyčení hranic pozemků upravený katastrálními
předpisy považujeme za problematické, a to s ohledem na možné vnímání výsledku vytyčení
vlastníky nemovitostí. Pokud je požadováno provedení orientačního vytyčení výhradně pro účely
objednatele, např. za účelem označení chráněného území cedulemi a jinými znaky (viz např. vyhl.
č. 45/2018 Sb.), mělo by být provedeno způsobem, který neuvede objednatele ani dotčené
vlastníky v omyl. Výsledky vytyčení (dokumentace, stabilizace) by neměly být zaměnitelné za
výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu a měly by jim být také důsledně vysvětleny
vlastnosti takového vytyčení, zejména možnost rozdílného výsledku vytyčení provedeného podle
výše uvedených právních předpisů s ohledem na přesnost geometrického a polohového určení.
Za těchto předpokladů považujeme informování vlastníků způsobem navrhovaným krajským
úřadem za dostatečné. Upozorňujeme přitom, že pro uvedené vytyčení nelze žádat o bezplatné
poskytnutí podkladů v rámci součinnosti při vyhotovování geometrických plánů a vytyčování
hranic pozemků.
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