
 
 
 

 
Jednání pracovní skupiny VFP 01/19 

(17.01.2018, A.002 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. Vladimíra Vondráčková, Ing. Milan Pavlík, 
Doc. Dr. Ing. Petr Doležal, Ing. Vít Dvorský, Ing. Jan Procházka, Mgr. Jaroslava Doubravová, Ing. 
Jitka Homoláčová, Ing. Josef Havelka, Mgr. Veronika Macíčková 
 

_______________________________________________________________________________________ 

A. Program jednání 

 

1) Úvodem Mgr. Doubravová přivítala účastníky.  

2) V rámci jednání byly za stran přítomných zpracovatelů vzneseny dotazy k upřesnění postupů zpracování 

dat pro export do VFP. Podkladem k tomuto jednání byl záznam z jednání konaného dne 14. 11. 2018 

v sídle společnosti Agroprojekt, který je přílohou tohoto zápisu.  

 

Na základě jednání byly se všemi přítomnými dohodnuty tyto závěry:  

 SPÚ vyřeší s ČÚZK poskytování nekompletních dat katastru nemovitostí zpracovatelům.  
o mj. potřeba zaslat ze stran zpracovatelů na SPÚ příklady, kdy data KN nebyla dodána pro 

celé k.ú.  

 SPÚ bude s ČÚZK řešit umožnění přístupu k potřebným datům KN i pro projektanty PÚ. 

 Ing. Vorlíček na jednání informoval o zavedení kontroly duplicit úseček od verze Pozem+ 17.09 a 
Pozem 17.05.   

 Poskytování dat VFK je třeba s ČÚZK dohodnout tak, aby jeden soubor VFK obsahoval celá 

katastrální území, která byla zahrnuta do PÚ. Důvodem je neúplnost parcel mimo obvod 

v soupisech nároků.  

 
Etapa č. 0 účastníci řízení a vlastnická mapa 

 Na jednání bylo dohodnuto, že geometrie a topologie ploch mimo obvod nebude v rámci etapy 0 a 
v navazujících etapách řešena ve VFP. 

 Kontrola č. 420, kterou se kontroluje, zda parcela vedená v SPI má obraz v SGI, probíhá pouze 
v etapě 7 a 8. 

 
 

Etapa č. 2 obvody pozemkových úprav 

 Oba SW vypnou v rámci kontroly 202 - kontrolu smyček dokud se nedoladí SW.  

 Kontroly bodů obvodu zůstávají. U starších zakázek to může být v odůvodněných případech řešeno 
formou víceprací. 

 
Etapa č. 3 neřešené pozemky 

 Neřešené pozemky budou ve VFP zachovány z důvodu budoucích kontrol a provázanosti na 
ostatní území v obvodu KoPÚ. S tímto je potřeba počítat při tvorbě ceny ze stran dodavatelů v 
budoucích smlouvách.  
Zpracovatelé PÚ. SW pro projektování pozemkových úprav by měl být doplněn o vytvoření 

samostatného výkresu nových neřešených pozemků. 
 
Etapa č. 4 rozbory a průzkumy 

 V etapě 4 nejsou u výkresů rozboru současného stavu prováděny žádné kontroly topologie ani 
duplicit 

 

Etapa č. 5 plán společných zařízení 

 Prodiskutovány problémy s inženýrskými sítěmi. SPÚ zašle zpracovatelům návrh prvků u kterých 
by proběhlo vypnutí kontrol topologie pro etapu 5 - PSZ. Vypnutí vybraných kontrol sítí bude v SW 
provedeno 15. března 2019 (kontrola č. 307). 
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 Podrobně byla prodiskutována kontrola min. šíře záboru u cest (č. 317). Tato kontrola k posuzování 
min. šíře nevyhodnocuje umístění značky Polní cesta navržená ve výkresu PSZ, pracuje pouze 
s plochou záboru pro cestu. Kontrola bude vztažena pouze k výkresu G5. Na tuto kontrolu navazuje 
v etapě 8 kontrola č. 1060, jejíž tolerance je momentálně nastavena na 25 cm.  

 Kontroly záboru jsou pro vnitřní potřebu SPÚ a budou ponechány. V etapě 8 je na posouzení 
konkrétního zaměstnance pobočky, zda nedošlo k přílišnému zmenšení záboru nebo změně 
zákresu prvku PSZ oproti verzi schválené  zastupitelstvem obce. Kontrola bude ponechána 
v původním stavu z důvodu upozornění na možnou nedostatečnost šíře záboru. 
 

o Případné nesouhlasy s požadavky pobočky na aktualizaci PSZ ze stran zpracovatelů je 
možno zaslat na SPÚ a bude řešeno individuálně. 

 Řešena možnost aktualizace TS PSZ resp. jeho přílohy „Tabulka atributů.xlsx“.  
o Podněty na změnu TS PSZ zašlou zpracovatelé na OMPÚ, následně dojde k vyhodnocení, 

zda je potřeba aktualizovat předpis neprodleně nebo zda bude dostačující provést 
aktualizaci v souvislosti s novelou zákona o pozemkových úpravách a vyhlášky č. 13/2014 
Sb. 

 

Etapa č. 6 výškopis 

 Na jednání byly všem přítomným zdůvodněny potřeby této kontroly. SPÚ ponechá etapu 
v původním stavu z důvodu potřeby SPÚ kontrolovat rozsah odevzdaných prací ve vztahu ke 
smlouvě. U starších zakázek to může být v odůvodněných případech řešeno formou víceprací. 
 
 

Etapa č. 7 nároky 

 Na jednání bylo dohodnuto, že SPÚ bude zpracovatelům předávat „čistá“ data ploch BPEJ . V SW 
se budou kontrolovat pouze plochy BPEJ v obvodu, mimo obvod se kontrolovat nebudou (kontroly 
č. 503, 505).  

 Dojednáno vypuštění kontroly 506 „Území pokryté mapou BPEJ není souvislé, tj. uvnitř mapy 
existuje území, na kterém není plocha oceňovací mapy, nebo je mapa BPEJ tvořena dvěma či více 
samostatnými obvody (jako chyba jsou označeny všechny obvody).“  

 Byla diskutována možnost vypuštění blízkých bodů (do 10 cm) a bodů na přímce u linií BPEJ. Nutno 
dořešit s Odborem půdní služby. 

  Není potřeba kontrolovat souvislost území mimo obvod PÚ. Navrženo zrušení kontrol 1103, 1104, 
1105.  

 Na jednání bylo řešeno, že nároky v současnosti nelze exportovat před dokončením PSZ. Toto je 
potřeba upravit v SW Pozem, samotná definice VFP je v pořádku. Termín zapracování těchto úprav 
do SW Pozem bude na základě jednání pracovního týmu VFP upřesněn. 

 Pokud obvod PÚ prochází parcelami zjednodušené evidence, které nejsou rozděleny na 
samostatné KN parcely, vykazuje přejímka VFP nepřevzatelné chyby. Jedná se o výjimku, bude 
řešeno individuálně. 

 U přídělů a scelovacích řízení  JPÚ se některé kontroly nebudou provádět. Potřeba upravit rozsah 
kontroly přídělů a scelovacích řízení u JPÚ – úkol na tým VFP. Hlavička VFP v současné době 
nerozlišuje typy JPÚ a tento atribut by se tak musel zavést nově v některé z dalších verzí. 

 
Etapa č. 8 návrh nového uspořádání pozemků 
 

 Konkrétní případy problémů v této etapě budou řešeny individuálně, včetně řešení dodatku 

SOD. 

Na základě tohoto jednání rozšířená pracovní skupina připustila možnost spuštění ostrého provozu. 
Spuštění ostrého provozu se předpokládá v termínu od 1. 7. 2019.  
Další jednání pracovní skupiny dle potřeby. 
 

 

B. Nové úkoly na základě tohoto jednání 

 
1/1/19 
Vypnutí kontroly 506. 

Zajistí: tým VFP 

Termín: 1. 4. 2019 
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2/1/19 
V rámci kontroly 202 vypnout u obou SW kontrolu smyček. 

Zajistí: tým VFP 

Termín: 15. 3. 2019 

 
3/1/19 
Vypnout kontrolu 1047 – parcela návrhu má lomové body vzdálené více než 200m od sebe. 

Zajistí: tým VFP 

Termín: 1. 4. 2019 

 
4/1/19 
Zaslat zpracovatelům návrh na vypnutí kontrol topologie a duplicit u vybraných prvků PSZ včetně inženýrských sítí. 

Zajistí: LDr 

Termín: 1. 2. 2019 

 
5/1/19 
S OPS dojednat vypuštění blízkých bodů (do 10 cm) a bodů na přímce u linií BPEJ.  

Zajistí: LDr 

Termín: 1. 2. 2019 

 
6/1/19 
Nekontrolovat BPEJ mimo obvod – upravit kontrolu č. 505. 

Zajistí: tým VFP 

Termín: 15. 3. 2019 

 

7/1/19 
Připravit návrh na zrušení kontrol č. 1103,1104, 1105.   

Zajistí: tým VFP 

Termín: 1. 3. 2019 

 
8/1/19 
Upravit rozsah kontrol JPÚ přídělů a scelovacích řízení. 

Zajistí: tým VFP 

Termín: 1. 4. 2019 

 
9/1/19 
Ing. Havelkovi zaslat informace o katastrálních pracovištích, kde zpracovatelům PÚ nebyla poskytnuta data KN pro celá 

k.ú. v jednom souboru VFK. 

Zajistí: Zpracovatelé PÚ 

Termín: 29. 3. 2019 

 

10/1/19 

Zajistit projektantům PÚ přístup k datům KN prostřednictvím WSGP CUZK. 

Zajistí: JHa 

Termín: 29. 3. 2019 

 
Zapsala: Veronika Macíčková 
 


