
 
 
 

Jednání pracovní skupiny VFP 01/16 
(14.12.2016, A.003 v budově Státního pozemkového úřadu) 

 
 

Zúčastnění:  Ing. Jan Vorlíček (JVo), Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D. (RFi), Ing. Richard Valný (Rva), Ing. et Ing. 
Luděk Drápal (LDr), Ing. Michal Votoček, Ph.D. (MVo), Ing. František Pavlík, Ph.D. (FPa), 
Ing. Vladimíra Vondráčková (VVo), Ing. Michal Holomek (MHo) 

Omluvení: - 

_______________________________________________________________________________________ 

A. Program jednání 

 

Jednání zahájil a pravidla pracovní skupiny uvedl Ing. František Pavlík 

 Jednání pracovní skupiny svolává SPÚ po dohodě s členy pracovní skupiny 

 Pracovní skupina má stále členy – hosty je možné přizvat v odůvodněných případech 

 Podněty k jednání pracovní skupiny budou zasílány garantu pracovní skupiny, kterým je 

Ing. Luděk Drápal 

 Pracovní skupina předkládá vedení odboru metodiky pozemkových úprav návrhy na úpravu 

kontrol VFP. Tyto návrhy jsou schváleny až na základě akceptace vedením odboru. 

V dalším bodu jednání Ing Vorlíček představil změny v připravované verzi VFP 4.1. – návrh změn je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

Dále Ing. Vondráčková uvedla několik připomínek ke kontrolám PSZ při etapě nároků. 

 Etapa nároků má ve VFP číslo 7, PSZ má číslo 5. Dle smlouvy o dílo (i legislativy) vždy etapa 

nároků předchází etapu PSZ. 

 Je-li v okamžiku odevzdání nároků ve výkresu PSZ nějaká kresba, při exportu  nároků do VFP se 

provede kontrola nehotového PSZ. Vznikají zbytečné chyby a varování. 

 Kontroly PSZ by měly probíhat stejně jako u jiných etap v okamžiku, kdy je PSZ hotový. 

V návaznosti na tyto připomínky bylo dohodnuto, že pracovní tým VFP připraví návrh možných 

úprav pro kontroly osy prvků PSZ vůči záboru, záboru prvků PSZ vůči parcele návrhu a osy prvků PSZ 

vůči parcele návrhu (kontroly 308-320 a 1052 - 1059). Tento návrh bude členům pracovní skupiny 

zaslán nejpozději do 13.1.  

 

B. Nové úkoly na základě tohoto jednání 

 
1/1/16 

Připravit návrh možných oprav pro kontroly 308-320 a 1052–1059 
Zajistí: (RFi), (Rva), (LDr), (JVo), (MVo) 

Termín: 13.1.2017 

 

 



2/1/16 
K zaslanému návrhu změn (pro VFP 4.1) zaslat stanovisko Ing. Drápalovi do 25.1.2017 

Zajistí: VVo, MHo 

Termín: 13.1.2017 

3/1/16 
K zaslanému návrhu změn (pro PSZ) zaslat stanovisko Ing. Drápalovi do 30.1.2017 

Zajistí: VVo, MHo 

Termín: 13.1.2017 

 
4/1/16 

Na webové stránky SPÚ umístit číselník pozemkových úprav 
Zajistí: LDr 

Termín: 3.1.2017 

Další body z jednání 

 Upravit automatické plochování v Pozemu – nesmí ignorovat pořadí úseček z DKM 

 

Příští jednání pracovní skupiny VFP: na základě dohody 

 

Přílohy Zápisu: 

1) Návrh příloh k VFP 4.1  

2) Prezenční listina 

 

Zapsal: Luděk Drápal  
 
 


