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Práce se souřadnicemi polohy
Vážený pane inženýre,
dne 11. ledna 2020 jsme obdrželi Váš dotaz týkající se principů evidování souřadnic polohy
k podrobným bodům polohopisu katastrální mapy a způsobu vyznačování bodů napojení nové
hranice na dosavadní polohopis katastrální mapy. K tomuto dotazu Vám sdělujeme:
Jsou-li podrobnému bodu polohopisu katastrální mapy, který je v katastru evidován s kódem
charakteristiky kvality 4 až 8, kontrolně určeny souřadnice jeho zaměřením v rámci
zeměměřických činností pro účely katastru nemovitostí, aniž by docházelo ke změně
(zpřesnění) geometrického a polohového určení dotčených nemovitostí, lze tyto souřadnice u
příslušného podrobného bodu vést v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) jako
tzv. souřadnice polohy. Takové souřadnice nejsou údaji katastru nemovitostí o geometrickém
a polohovém určení nemovitostí a mají pouze informativní hodnotu pro případné navazující
zeměměřické činnosti. Do ISKN se souřadnice importují pomocí předaného návrhu změny ve
výměnném formátu, souřadnice polohy kontrolně určených bodů i vzhledem k výše
uvedenému nejsou povinnou náležitostí návrhu změny. Souřadnice polohy musí zpravidla
vyhovět kritériím přesnosti vzhledem k platnému geometrickému a polohovému určení,
výjimečně může však dojít i k překročení takového kritéria [viz bod 16.26 písm. c) přílohy
vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)].
V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu 16.26 písm. c) katastrální vyhlášky jsou bodu
evidovány souřadnice s kódem charakteristiky kvality 3, avšak změna je do katastrální mapy
vyznačena pomocí souřadnic obrazu pořízených transformací na identické body. Souřadnice
obrazu jsou tak odlišné od souřadnic polohy.
Potvrzujeme tedy Váš názor na řešení konkrétních situací vyznačených v dotazu.
Ve věci změny ve způsobu vyznačování bodů napojení v grafickém znázornění geometrického
plánu odkazujeme na změnu právní úpravy provedenou vyhláškou č. 87/2017 Sb. a následnou
změnu Návodu pro správu katastru nemovitostí, v důsledku které se hraniční znak, jímž je
označen bod napojení, stal novým stavem ve smyslu bodu 17.8 písm. c) přílohy katastrální
vyhlášky, a to bez ohledu na kód charakteristiky kvality jeho souřadnic. Do této změny muselo
být při označování bodu napojení v terénu a při vyznačení v grafickém znázornění
geometrického plánu uvažováno s tím, zda bude geometrické a polohové určení zpřesněno.
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