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Obnova operátu novým mapováním

„K obnově katastrálního operátu novým mapováním se
přistoupí, pokud geometrické a polohové určení
nemovitostí v důsledku značného počtu změn,
nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka
katastrální mapy již nevyhovuje současným požadavkům
na vedení katastru, popřípadě dojde-li ke ztrátě, zničení
nebo takovému poškození katastrálního operátu, že není
možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných
podkladů platného stavu.“

§ 41 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KatZ“)



Obnova operátu novým mapováním
• Po roce 2017 předpoklad obnovy operátu novým

mapováním (dále jen „OKO“) ve 200 k.ú. ročně (v
ČR).

• V podmínkách KÚ pro Královéhradecký kraj v roce
2016 a 2017 plán OKO novým mapováním v 18 k.ú.

• V působnosti KÚ pro Královéhradecký kraj se pro rok
2016 a 2017 odhaduje počet komisí zjišťování
průběhu hranic: 13 až 16 .



Revize katastrálního operátu

• Proces zkvalitňování údajů katastru a narovnání
rozporu stavu evidenčního se skutečností.

• Zjištěné nesoulady, k jejichž odstranění není třeba
předkládat listiny nebo výsledky zeměměřických
činností, je třeba odstraňovat z moci úřední ve
spolupráci s dalšími orgány veřejné moci, které jsou
podle katastrálního zákona povinny potvrdit, že
zjištěné údaje odpovídají skutečnosti (§ 39 písm. c)
KatZ).

• Opět přinese vyšší nároky na spolupráci katastrálního
úřadu a stavebního úřadu.



Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

• 4.2.2.9 V případě nových staveb (popřípadě změn obvodů již
evidovaných staveb), které jsou hlavní stavbou na pozemku (kromě
staveb na vlastním pozemku, u kterých potvrdí zástupce obce nebo
stavebního úřadu, že se jedná o stavby podle § 79 odst. 2 písm. n) a
o) stavebního zákona /24/) poučí předseda komise vlastníky, že
změny údajů katastru musí být doložené příslušnými listinami podle
pokynu /28/ ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů [§ 37 odst. 1
písm. f) katastrálního zákona /1/], Současně je poučí o možných
sankcích [§ 57 odst. 2 písm. d) a § 58 odst. 2 písm. d) katastrálního
zákona /1/]. Nově zjištěný obvod hlavní stavby na pozemku, včetně
obvodů budov vedlejších staveb na stejném pozemku, jako se
nachází nově zjištěná hlavní stavba, se vyznačí modře do náčrtu
zjišťování hranic.

• 4.2.2.10 Nové obvody staveb (popřípadě změny obvodů již
evidovaných staveb), které nejsou hlavní stavbou na pozemku nebo
se jedná o případy podle § 79 odst. 2 písm. n) a o) stavebního
zákona /24/, se vyznačí do náčrtu zjišťování hranic červeně.



Dopad na vzájemnou spolupráci

Zásadní – úvodní jednání před zahájením
prací na OKO, a to nejen se stavebním úřadem,
ale i obcí, odborem životního prostředí, lesy, SŽDC aj.

Měl by být zpracován zápis, kde bude výsledek
jednání zaznamenán.

Předpokládá se větší účast stavebního úřadu v
komisi.

V krajním řešení vyšší míra komunikace směrem ke

stavebním úřadům v podobě podnětu,
dožádání aj.



Evidované, ve skutečnosti neexistující 
stavby
Odstranění (zrušení stavby) v katastru i na základě
• výsledků revize údajů katastru se skutečným stavem v terénu (§ 35 KatZ), 

nebo 
• výsledků zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu 

novým mapováním podle skutečného stavu v terénu (§ 42 KatZ), nebo 
• zjištění, že stavba, která byla dříve vedena v RÚIAN, byla z RÚIAN 

vymazána (§ 32 odst. 1 písm. b) KatZ). 

 Při odstranění (zrušení) stavby se vymažou
- všechna práva bez návrhu, oprávněnému oznámí KÚ, že stavba byla 

zrušena a bylo vymazáno věcné právo (např. zástavní právo);
- poznámky, informace a další údaje zapsané k předmětné stavbě;
- zapíše se změna druhu pozemku, případně se pozemek sloučí s dalším 

pozemkem téhož vlastníka.



Evidované, ve skutečnosti neexistující 
stavby
• v komisi je zástupce stavebního úřadu → projednání na místě,
• v komisi není zástupce stavebního úřadu →
a) projednání se stavebním úřadem v podobě podnětu nebo 

dožádání, když je třeba mít najisto postaveno, že u 
existujících staveb se jedná skutečně o stavby, které nejsou 
budovami evidovanými v katastru,

b) reklamace do ISUI o výmaz staveb z RUIAN.
Po převzetí interní reklamace do ISKN budou z KÚ vymazány 
neexistující stavby včetně zástavních práv a oprávněnému z 
věcnému práva bude odesláno oznámení. 
Nesouhlas s výmazem → oprava chyby podle § 36 odst. 1 KatZ 
(zřejmý omyl při správě a vedení katastru).



Drobná změna konfigurace obvodového zdiva budovy – zádveří, 
verandy – je vždy nutný pasport, pokud vlastník nedisponuje listinami 
podle stavebního zákona?



Veranda



Vlastnická hranice „Nová“ stavba
na budově

.

.



Vlastnická hranice „Nová“ stavba
na budově



Přístavba verandy Příslušenství k hl. stavbě





Bude se stavba evidovat v KN?





Bude se stavba evidovat v KN?



Terasa Garáž na zahradě



Stavba autoopravny Zastavěná plocha a nádvoří x 
zahrada



Stavba autoopravny
Zastavěná plocha a nádvoří x zahrada



Příslušenství k stavbě hlavní



Příslušenství k stavbě hlavní



Příslušenství k stavbě hlavní



Přístavba nebo příslušenství k hl. stavbě?



Přístavba nebo příslušenství k hlavní stavbě?



Prosklená stavba – budova evidovaná v KN?



Při kontrole v terénu (před vyhlášením platnosti) bylo zjištěno, že dílna je v provozu. Při
zjišťování hranic byla vyšetřena jako rozestavěná (v některých případech je
problematické toto rozlišit, mělo být řešeno v součinnosti se stavebním úřadem). Na
základě zjištění z ortofota byla tato stavba již v roce 2014 nesporně v provozu.



Podle vlastníka stavba v rekonstrukci. Zbořeniště?



Podle vlastníka stavba v rekonstrukci – další pohled . Zbořeniště?



Vodní dílo – jez?



Děkuji za pozornost.

Bc. Pavel Hylas

Ing.Bc. Olga Kramářová

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj


