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R O Z H O D N U T Í  
 
 

V Šumperku dne 18. března 2021 
Č.j.: OR-735/2020-809-30 

 
 

 

Účastníci řízení: 
 

1)   OP papírna, s.r.o., IČO 25128612, č. p. 18, 789 62 Olšany 
2)   Obec Olšany, IČO 303097, č. p. 75, 789 62 Olšany 
 
 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, jako orgán státní 
správy věcně příslušný podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., 
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný 
podle  ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k řízení 
o žádosti, rozhodl ve věci sp.zn. OR-735/2020-809 o opravě chybného údaje katastru 
nemovitostí podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

takto:  

 

 

 
Podanému nesouhlasu OP papírna, s.r.o., IČO 25128612, č. p. 18, 789 62 Olšany ze dne 
5. 2. 2021, proti oznámení o provedení opravy chyby v katastru nemovitostí v katastrálním 
území Olšany nad Moravou podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona, 
týkající se zobrazení vlastnické hranice pozemků parc. č. 735/9 a parc. č. 882/8 po opravě 
v řízení OR – 735/2020-809  se nevyhovuje: 
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a) V souboru geodetických informací v katastrálním území Olšany nad Moravou 
je veden průběh vlastnické hranice mezi pozemky parc. č. 735/9  a parc. č. 882/8 
beze změny zobrazení v dnes platné mapě KMD, tj. z bodu číslo 208-180 do bodu 
číslo 208-313, dle neměřického záznamu číslo 720/2021 vyhotoveném 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Šumperk a ověřeného oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ivo Poláškem dne 6. 1. 2021. 

   

b) V souboru popisných informací v katastrálním území Olšany nad Moravou zůstávají 
evidovány  beze  změny  údajů  o  parcele  pozemky parc. č. 735/9, s výměrou 
2651 m2 s druhem  pozemku  ostatní  plocha,  způsob využití – manipulační plocha, 
a parc. č. 882/8, s výměrou 3327 m2 s druhem pozemku ostatní plocha, způsob 
využití – silnice.   

 

Odůvodnění:  
 
Dne 9. 12. 2020 byl katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálnímu pracovišti 
Šumperk doručen dotaz od OP papírny, s.r.o., se sídlem č. p. 18, 789 62 Olšany, 
zastoupená Ing. Antonínem Miškou, na změnu hranice pozemků v katastrálním území 
Olšany nad Moravou. „Obracíme se na Vás s dotazem na změnu hranice pozemků 
v katastrálním území Olšany nad Moravou. Jedná  se  o vlastnickou  hranici  mezi 
pozemkem par. č. 882/8 a pozemkem par. č. st. 231 (v přiložených situacích vyznačena 
zeleně), u které došlo k posunu blíže objektu na pozemku par. č. st. 231. Můžete nám, 
prosím Vás, sdělit, na základě čeho došlo k tomuto posunutí hranice pozemku, a zda jsme 
byli, jako vlastníci pozemku p. č. st. 231, o této změně informováni“. Katastrální úřad prošetřil 
zákres vlastnické hranice mezi pozemky p. č. 735/9, p. č. 739/3 a p. č. 882/2 v sousedství 
pozemku p. č. st. 231 a došel k závěru, že zákres vlastnické hranice mezi výše uvedenými 
pozemky není správný. K chybnému zákresu došlo při obnově katastrálního operátu v roce 
2016. Katastrální  úřad  proto  posoudil  podání  jako  podnět dle § 36 odst. 4 zákona 
č. 256/2013 Sb.  pro  zahájení  řízení  o  opravě chyby  v   katastru   nemovitostí    z   moci   
úřední  a  založil   dne   22. 12. 2020   řízení  OR – 735/2020-809 o opravě chyby v údajích 
katastru nemovitostí.  
 
Katastrální úřad o provedené opravě vyrozuměl všechny jemu známé účastníky řízení OP 
papírnu,  s.r.o., IČO  25128612,  č. p. 18,  789 62  Olšany   a   Obec  Olšany, IČO 303 097,  
č. p. 75, 789 62 Olšany, oznámením o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí  
č. j. OR-735/2020-809/15 ze dne 15. 1. 2021, které bylo poslednímu účastníku řízení 
doručeno dnem 18. 1. 2021. Zároveň všechny účastníky řízení poučil, že pokud do třiceti dnů 
ode dne doručení oznámení vyjádří nesouhlas s tím, že v katastru nemovitostí byla výše 
citovaná oprava provedena, vydá v dané věci rozhodnutí.  
 

S obsahem oznámení vyjádřily OP papírny, s.r.o., podáním  ze dne 5. 2. 2021, jež bylo 
doručeno Katastrálnímu pracovišti Šumperk prostřednictvím datové schránky dne 5. 2. 2021, 
PD-2001/2021-809, nesouhlas s provedením opravy. OP papírna, s.r.o. v nesouhlasu 
s opravou v řízení OR – 735/2020-809 uvádí: „při  kontrole  provedené opravy jsme zjistili, 
že vlastnická hranice mezi pozemky p. č. 882/8 a p. č. 735/9 neodpovídá původnímu stavu. 
Podle přiložených výřezů z katastrálních map a situačních katastrálních výřezů z let 2004 
a 2017 je vzdálenost rohu skladové haly (parc. č. 231) od hranice výše uvedených pozemků 
3,7 m. Ve stávající opravené mapě je tato vzdálenost pouze 1,0 m. Žádáme proto 
o zdůvodnění výše uvedeného rozdílu vzdálenosti“.  
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V důsledku podaného nesouhlasu s provedením opravy v katastru nemovitostí zahájil 
katastrální úřad dne 5. 2. 2021 v dané věci správní řízení a podle ustanovení § 47 odst. 1 
správního řádu dopisem ze dne 16. 2. 2021 uvědomil o zahájení správního řízení všechny 
výše uvedené účastníky řízení.  
 
Katastrálnímu  pracovišti  Šumperk  byl  prostřednictvím  datové schránky dne 26. 2. 2021 
PD-3379/2021-809 doručen od OP papírny, s.r.o., podklad k opravě chyby v údajích katastru 
nemovitostí č. j. OR – 735/2020-809. Jedná se o zaměření polohopisné a výškopisné mapy 
části areálu společnosti OP papírna, s.r.o. z roku 2013, provedené firmou Proges-geodetická 
společnost s.r.o. Šumperk.  
 
Dopisem č. j. OR – 735/2020-809-29 ze dne 3. 3. 2021 oznámil katastrální úřad všem 
účastníkům řízení, že již nashromáždil všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí  
a že mají právo dle ustanovení § 36  odst. 3 správního řádu se do data 15. 3. 2021 
s podklady seznámit. Žádný z  účastníků řízení ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu 
nevyužil. Do řízení nebyly založeny žádné nové důkazy, jež by měly vliv na rozhodování 
katastrálního úřadu.  

Pozemek p. č. 735/9,  ostatní  plocha,  způsob  využití – manipulační plocha,  s  výměrou  
2651 m2 je evidován na listu vlastnictví (dále jen LV) číslo 377 (OP papírna, s.r.o., č. p. 18, 
Olšany) na  základě  smlouvy  (dohody)   V1 3173/1997 o prodeji podniku ze dne 1. 8. 1997. 
Pozemek p. č. 882/8, ostatní plocha,  způsob  využití – silnice,  s  výměrou  3327 m2 je 
evidován na LV číslo 10001 (Obec Olšany, č. p. 75, Olšany) na  základě  vzniku práva 
ze zákona zákon č. 172/1991 § č. 1, 2. 

Na základě podaného nesouhlasu OP papíren, s.r.o., pak katastrální úřad opětovně 
přezkoumal podklady, na  základě  kterých provedl opravu zákresu vlastnické hranice mezi 
pozemky p. č. 882/8, p. č. 735/9. 

 V roce 1987 byl vyhotoven střediskem geodézie Šumperk v k. ú. Olšany nad Moravou 
Záznam podrobného měření změn (dále jen ZPMZ) číslo 88 a geometrický plán číslo 
096 923-26/86 na zaměření skladu kontejnerů. Sklad se nachází v k. ú. Olšany nad Moravou 
a k. ú. Klášterec. V k. ú. Klášterec byl na zaměření skladu vyhotoven ZPMZ číslo 25 
a geometrický plán číslo 096 923-26/86. ZPMZ číslo 88 v k. ú. Olšany nad Moravou a ZPMZ 
číslo 25 v k. ú. Klášterec byly vyhotoveny v místním souřadnicovém systému. Část skladu 
nacházející  se  v  k. ú. Olšany  nad  Moravou byla označena p. č. st. 231. Část skladu 
nacházející  se  v  k. ú. Klášterec byla označena p. č. st. 118. Geometrický plán číslo 
096 923-26/86 v k. ú. Olšany nad Moravou byl zapsán položkou výkazu změn číslo 20/87 
a zakreslen v mapě evidence nemovitostí (mapa na papírové podložce) v měřítku 1:2880.  

V roce 1995 byl v k. ú. Olšany nad Moravou vyhotoven ZPMZ číslo 208 a geometrický plán 
číslo 208,74-359/95, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Květoslavem 
Berkou dne 15. 12. 1995, pro zaměření areálu závodu, které byly vyhotoveny 
v souřadnicovém systému S-JTSK. V   geometrickém  plánu číslo 208,74-359/95 byl  mimo 
jiné vytvořen z části pozemku p. č. 882/8 pozemek p. č. 882/18. Vlastnická hranice mezi 
pozemky p. č. 882/2 a p. č. 882/18 vedla z bodu číslo 208-180 do bodu číslo  208-313, které 
byly určeny s třídou přesnosti číslo 3. V náčrtu ZPMZ číslo 208 je vyznačeno, že mezi body 
číslo 208-180 a 208-313 v  terénu  představuje  hranici  plot.  Geometrický  plán číslo 
208,74-359/95 byl do katastru nemovitostí zapsán položkou výkazu změn číslo 87/1996. Dle 
geometrického plánu číslo 208,74-359/95 byl proveden zákres v analogové katastrální mapě 
(mapa na plastové fólii) v měřítku 1:2880. 

Na základě směnné smlouvy V13-1734/97 ze dne 22. 4. 1997 (položka výkazu změn číslo 
49/1997) byl pozemek p. č. 882/18 převeden od Obce Olšany do vlastnictví Olšanské 
papírny akciová společnost. Na základě žádosti o  sloučení  parcel byl pozemek p. č. 882/18 
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(položka výkazu změn číslo 49/1997) sloučen do pozemku p. č. 882/11, který byl rovněž 
ve vlastnictví Olšanských papíren, a.s. 

Katastrální úřad provedl obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 
informací v k. ú. Olšany nad Moravou [ustanovení § 40 odst. 1 písm. b) katastrálního 
zákona], tj. převedl dosavadní grafickou (analogovou) katastrální mapu, vedenou na plastové 
folii, do elektronické podoby (ustanovení § 43 katastrálního zákona). Před vyhlášením 
platnosti, ve dnech 19. 9. 2016 až 3. 10. 2016, byl obnovený katastrální operát vyložen 
k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Olšany. Během vyložení obnoveného 
katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, mohli vlastníci 
a jiní oprávnění, podat námitky proti jeho obsahu (ustanovení § 45 odst. 1 a 3 katastrálního 
zákona). Dle prezenční listiny se žádný zástupce OP papírny, s.r.o. k veřejnému nahlédnutí 
do obnoveného operátu nedostavil. Katastrální úřad vyhlásil platnost obnoveného 
katastrálního operátu v k. ú. Olšany nad Moravou, tj. platnost nového souboru geodetických 
informací a nového souboru popisných informací v elektronické podobě, ke dni 19. 10. 2016. 
Den vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu katastrální úřad a obec zveřejnily 
na úřední desce, když tímto dnem se dosavadní operát stal neplatným, a nadále se používá 
obnovený katastrální operát (ustanovení § 46 odst. 2 a 4 katastrálního zákona).   

K problematice obnovy katastrálního operátu katastrální úřad dále sděluje: Pro obnovu 
operátu přepracováním se využijí obrazy map původních katastrálních operátů a dostupná 
zeměměřické činnosti. V případě absence zeměměřické činnosti je pak přednostně využit 
rastr původního pozemkového katastru (tj. do elektronické podoby  je překreslen obraz mapy 
původního pozemkového katastru, či jiného původního mapového podkladu). Většina 
současných map má tedy základ v mapách stabilního katastru, tedy v mapách více než 150 
let starých, čemuž odpovídá i jejich přesnost. Ta se proto pohybuje  i v řádu několika metrů. 
Ani obnovou katastrálního operátu přepracováním neboli převedením analogových 
katastrálních map do digitální podoby nelze dosáhnout vyšší přesnosti geometrického 
a polohového určení nemovitostí, neboť digitální údaje jsou zatíženy nepřesnostmi při jejich 
sběru v terénu v průběhu minulých století a tyto nelze dodatečně kancelářským zpracováním 
odstranit. 

Při obnově přepracováním se zkoumá, zda průběh hranic pozemků v katastrální mapě 
je zobrazen v souladu s předchozími mapovými podklady (tj. s operáty bývalého 
pozemkového katastru, pozemkovými knihami a navazujících operátů přídělového 
a scelovacího řízení) a s měřickými podklady, přičemž se nezjišťuje průběh hranic v terénu, 
jak je tomu u obnovy operátu novým mapováním (§ 42 katastrálního zákona). Souřadnice 
lomových bodů hranic parcel analogové mapy a parcel zjednodušené evidence, souřadnice 
lomových bodů obvodů budov a obvodů vodních děl a souřadnice lomových bodů dalších 
prvků polohopisu se převezmou z registru souřadnic těchto bodů evidovaných v katastru 
nebo z výsledků měření dokumentovaných v záznamech podrobného měření změn 
v místním souřadnicovém systému transformací na identické body zaměřené v S-JTSK 
a nebo vektorizací rastrových souborů analogových map v S-JTSK nebo v jiném 
souřadnicovém systému transformovaném do S-JTSK, u nichž je eliminovaná případná 
deformace mapy (v případě shodného měřítka katastrální mapy a mapy dřívější pozemkové 
evidence se přednostně využije kresba rastrového obrazu dřívější pozemkové evidence). 
Vektorizací pak rozumíme převedení rastrového obrazu mapy, když obraz je tvořen 
jednotlivými body v řadách a sloupcích, na obraz definovaný pomocí souřadnic prvků mapy, 
tj. na obraz vektorový.  V souboru popisných informací se pak při obnově katastrálního 
operátu přepracováním při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní 
výměry v případě, že nejsou překročeny mezní odchylky podle bodu 14.9 přílohy 
vyhlášky č. 357/2013 Sb., vyhláška o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“). 
V ostatních případech se zavedou výměry určené ze souřadnic lomových bodů v obnoveném 
katastrálním operátu, dle ustanovení § 55 odst. 4 katastrální vyhlášky. Obnova  zřejmým 
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omylem nerespektovala geometrický plán číslo 208,74-359/95 z roku 1995, když chybně 
nově vznikající hranici v tomto geometrickém plánu z bodu číslo 208-180 spojila na dolní levý 
roh budovy parc. č. st. 231, na místo bodu číslo 208-313 v terénu představující plot. V ZPMZ 
číslo 208 vede vlastnická hranice mezi pozemky p. č. 882/8 a p. č. 882/11 po bodech číslo 
208-180 a 208-313. Při obnově byla nesprávně zakreslena  hranice  z  bodu  208-180  
na bod  číslo  629-989  (levý  dolní  roh  budovy na pozemku p. č. st. 231).  Tím došlo 
k rozdělení pozemku p. č. 882/11 a sloučení jeho části do pozemku p. č. 739/3.  

V roce 2020 byl vyhotoven ZPMZ číslo 710 a geometrický plán číslo 710-162/2020, ověřený 
úředně oprávněným  zeměměřickým inženýrem Vladimírem Rybářem dne 14. 9. 2020, pro 
vyznačení budov a pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků. V tomto 
geometrickém  plánu  pozemek  p. č. 882/11  zanikl  do  pozemků  p. č. 735/4, p. č. 735/9 
a p. č. st 347.  Nesprávně  zakreslená   hranice   při  obnově  tak  nyní  vedla  mezi  pozemky 
p. č. 735/9, p. č. 739/3 a p. č. 882/8 a nebyla v tomto geometrickém plánu řešena. 

Z důvodu chybného zákresu při obnově vyhotovil katastrální úřad neměřický záznam (dále 
jen NZ) číslo  720/2021, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ivo 
Poláškem dne 6. 1. 2021, na základě kterého   opravil   nesprávně   zakreslenou  vlastnickou  
hranici  mezi  pozemky p. č. 735/9, p. č. 739/3 a p. č. 882/8. Podkladem pro vyhotovení NZ 
číslo 720/2021 byl ZPMZ číslo  208 z roku 1995 a geometrický plán číslo 208,74-359/95. Při 
opravě zákresu nedošlo ke změně výměr výše uvedených pozemků, protože nebyla 
překročena mezní odchylka pro výpočet   výměr   podle   bodu  14.9 přílohy  vyhlášky  
č. 357/2013 Sb..  Po  opravě  zanikl  pozemek p. č. 739/3 do pozemku p. č. 735/9.  
 
Katastrálnímu  pracovišti  Šumperk  byl  prostřednictvím  datové schránky dne 26. 2. 2021 
PD 3379/2021-809 doručen od OP papírny, s.r.o., podklad k opravě chyby v údajích katastru 
nemovitostí. Jedná se o zaměření polohopisné a výškopisné mapy části areálu společnosti 
OP papírna, s.r.o. z roku 2013, provedené firmou Proges-geodetická společnost s.r.o. 
Šumperk. Katastrální úřad uvedené podklady prošetřil a uvádí, že opravu zákresu vlastnické 
hranice lze provést na základě geometrického plánu a příslušné listiny. Pro opravu zákresu 
vlastnické hranice není možné použít mapu závodu, která byla vyhotovena pouze pro vnitřní 
potřebu závodu. Dle zaměření plotu v mapě závodu není možné provést opravu zákresu 
vlastnické hranice. V náčrtu ZPMZ číslo 208 je vyznačeno, že vlastnická hranice vedoucí 
po zaměřených bodech číslo 208-180 a 208-313 je v terénu označená plotem, je rovná 
a vede asi 1 metr od rohu budovy na pozemku p. č. st. 231. V mapě závodu z roku 2013 je 
rovněž vyznačeno, že vlastnická hranice vede po plotě, ale je zalomená a vede asi 3,7 metru 
od rohu budovy na pozemku p. č. st. 231. Katastrální úřad nedokáže posoudit, zda se 
po téměř dvaceti letech jednalo o stejný plot a zda se tento plot nachází v terénu doposud. 
U ZPMZ číslo 208 je uvedeno, že k výpočtu byly použity souřadnice ze základní mapy 
závodu a jsou v něm uvedeny pouze souřadnice bodů a kontrolní oměrné. Katastrální úřad 
tak nemůže provést kontrolní výpočet souřadnic bodu číslo 208-313. Namítaná vzdálenost 
vlastnické hranice od rohu budovy na pozemku p. č. st. 231 není v žádném geometrickém 
plánu či ZPMZ uváděna. 

Vzhledem k podanému nesouhlasu prošetřil katastrální úřad i zákres pozemku p. č. st. 231. 
Pozemek p. č. st. 231 vznikl, jak je výše uvedeno, v ZPMZ číslo 88 v roce 1987, který byl 
vyhotoven v místním souřadnicovém systému. Budova skladu kontejnerů se nachází ve dvou 
katastrálních územích k. ú. Olšany nad Moravou a k. ú. Klášterec. V ZPMZ číslo 25 
v k. ú. Klášterec bylo provedeno zaměření na měřickou přímku vedenou z rohu budovy 
p. č. st. 104 označeném číslem 13-71 na bod číslo 5, který vznikl prodloužením měřické 
přímky z bodů číslo 13-27 a 13-28 (rohy budovy pozemku p. č. st. 153). V k. ú. Klášterec 
byla nově vzniklá budova sklad kontejnerů označena p. č. st. 118 (pravý dolní roh  budovy 
byl označen číslem 1, pravý horní roh budovy byl označen číslem  2). V k. ú. Olšany nad 
Moravou byla budova označena p. č. st. 231 (levý horní roh budovy byl označen číslem 3 
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a levý dolní roh byl označen číslem 4). Budova skladu kontejnerů se nachází ve dvou 
katastrálních územích a zaměření bylo provedeno jen v k. ú. Klášterec. U  původních 
analogových map se jednalo o tzv. ostrovní mapy, ve kterých nebylo vyřešeno napojení na 
sousedící katastrální území. V rámci současné digitalizace v celorepublikovém 
souřadnicovém systému S-JTSK muselo dojít k navázání hranic sousedních katastrálních 
území. Realizuje se to za pomocí metody plátování. Při plátování dochází k průměrování 
sousedících katastrálních hranic a plátování provádí Český úřad zeměměřický a katastrální 
v Praze v přípravné části digitalizace. Výsledek je pak dále upřesněn transformací na 
zaměřené identické body v terénu, pokud v daných lokalitách existují, a následně probíhá 
samotná vektorizace upřesněných rastrových obrazů. Na základě výše uvedeného je 
po digitalizaci eliminována překrývající se nebo nedokrývající se část. Při obnově byly 
v k. ú. Klášterec jako identické body zaměřeny v ZPMZ číslo 168 pravý horní a dolní roh 
pozemku p. č. st. 118 a označeny čísly 324 a 335 (původní body číslo 1 a 2). Identické body 
zaměřené při obnově jsou v terénu jednoznačně identifikovatelné (např. rohy budov) a jsou 
využity pro převod do jednotného systému S-JTSK. Zaměřené identické body číslo 324 a 
335  byly následně přečíslovány na ZPMZ rastru jako body číslo 176-2901 a 176-2924 a byly 
použity  při obnově. Katastrální úřad vyhlásil platnost obnoveného katastrálního operátu 
v k. ú. Klášterec, tj. platnost nového souboru geodetických informací a nového souboru 
popisných informací v elektronické podobě, ke dni 29. 5. 2015. Při obnově v k. ú. Olšany nad 
Moravou byl zaměřen jako identický bod levý dolní roh budovy p. č. st. 231 v ZPMZ číslo 462 
a označen číslem 1 (původní bod číslo 4). Zaměřený identický bod číslo 1, který byl následně 
přečíslován na ZPMZ rastru jako bod číslo 629-989 byl použit i při obnově. Horní levý roh 
budovy byl označen rovněž jako bod rastru číslo 629-976. Z důvodu překročení mezních 
odchylek pro porovnání délek podle bodu 15.2 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. pro body 
s kódem kvality 3 mezi zaměřenými identickými body a délkami určenými v ZPMZ 88 
v k. ú. Olšany nad Moravou ponechal katastrální úřad body číslo 176-2901 a číslo 176-2924 
v k. ú. Klášterec a body číslo 629-989 a číslo 629-976 v k. ú. Olšany nad Moravou s kódem 
kvality 8. Katastrální úřad porovnal délky z použitých identických bodů s délkami vedenými 
v ZPMZ 88 k. ú. Olšany nad Moravou a konstatuje, že každá z délek splňuje mezní odchylku 
v délce pro kód kvality 4. Bod číslo 629-976 byl v ZPMZ číslo  710   zpřesněn  a  označen  
číslem  710-161  s   kódem  kvality  3.  Zákres   pozemku p. č. st. 231 není účastníky řízení 
zpochybňován.  

 
Ke kódům kvalit uvádíme, že jednotlivé kódy kvality bodu stanoví, s jakou přesností jsou 
jednotlivé body určeny (kód kvality 3 je s nejvyšší přesností, kód kvality 8 s nejnižší 
přesností). Kódy kvalit bodů jsou využívány při digitalizaci dat z důvodů rychlejší orientace 
a přehlednosti o přesnosti daného bodu k jednotlivým lomovým bodům v katastrální mapě 
v digitální podobě. K souřadnicím určeným přímým měřením v terénu geodetickými nebo 
fotogrammetrickými metodami se doplňují kódy charakteristiky kvality 3 a 4 podle přesnosti 
příslušné měřické metody, k souřadnicím získaným odměřením z grafické mapy 
(kartometricky) se doplňují kódy charakteristiky kvality 6 až 8 podle měřítka mapy, ze které 
byly souřadnice odměřeny. Body s kódy kvality bodů 8 mohou být dále na základě vlastníky 
předloženého geometrického plánu společně se souhlasem všech vlastníků dotčených 
parcel upřesněny, neboť polohová odchylka bodů s kódem kvality 8 se pohybuje v rozmezí 
téměř tří metrů. 
 

Pokud jsou OP papírny s.r.o. přesvědčeny, že zaměření bodu 208-313 bylo provedeno 
v ZPMZ 208 chybně, vlastnická hranice vedoucí po plotě ve skutečnosti neodpovídá 
zaměření v  ZPMZ  číslo  208  a  průběh  vlastnické  hranice  mezi  pozemky  p. č. 882/8  
a p. č. 735/9  není v katastrální mapě v katastrálním území Olšany nad Moravou správný 
a měl být v katastru nemovitostí evidován jinak, pak je na něm, aby katastrálnímu úřadu 
předložil potřebný výsledek zeměměřické činnosti spolu s listinou, na základě níž by mohly 
být změny v katastru nemovitostí provedeny. Totiž výše uvedená povinnost pro vlastníky 
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vyplývá z ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., v platném 
znění, tj. vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, 
která změnu dokládá. Technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí je dle 
ustanovení § 49 odst. 4 katastrálního zákona, v platném znění, geometrický plán na průběh 
vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků a ohlášení vlastníka s doložením 
protokolárního souhlasu o shodě na průběhu hranic např. ve formě dle přílohy č. 20 
ke katastrální vyhlášce nebo souhlasného prohlášení podle § 66 odst. 2 katastrální vyhlášky 
č. 357/2013 Sb. Chybné geometrické a polohové určení, které vzniklo nepřesností 
při podrobném měření a zobrazení předmětu měření v katastrální mapě, katastrální úřad 
opraví na základě výsledku zeměměřických činností, který je využíván pro vyznačení 
příslušného předmětu polohopisu do katastrální mapy, a písemného prohlášení vlastníků 
pozemků, že hranice pozemků nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla zpochybněna 
(ustanovení § 44 odst. 3 katastrální vyhlášky). Katastrální úřad může napravovat pouze 
takové chyby, které jsou v rozporu s podkladovou listinou, jako omyl nelze posuzovat 
objektivní skutečnosti způsobující nesoulad katastru se skutečným stavem (rozsudek soudu 
1 As 46/2008-134). K opravě chyby podle ustanovení § 36 odst. 1 katastrálního zákona 
spočívající v nesprávně zakreslené hranici může katastrální úřad přistoupit jen tehdy, byla-li 
hranice zakreslena v důsledku zřejmého omylu pracovníka katastru v rozporu s podkladovou 
listinou a současně vlastníci hraničních pozemků hranice nezpochybňují a v minulosti 
jej neměnili.  
 
V případě, že některý z vlastníků s navrhovanou opravou (změnou) vlastnické hranice 
nebude souhlasit, katastrální úřad může provést opravu v katastrální mapě jen na základě 
pravomocného rozsudku soudu. Z ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 359/1992 Sb., 
o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění, je zřejmé, že případné spory 
o průběhu vlastnické hranice mezi pozemky, respektive rozhodování o tom, zda evidované 
vlastnictví je shodné s vlastnictvím skutečným, k pravomoci orgánů zeměměřictví a katastru 
nepřísluší. Občanskoprávní spory vlastníků sousedních pozemků, které spočívají v právní 
nejistotě ve vymezení rozhraní mezi sousedními pozemky, jsou rozhodovány v občanském 
soudním řízení příslušnými soudy.  

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a k výše uvedeným důvodům katastrální úřad nemůže 
než konstatovat, že v daném případě neshledal, že by postupoval nesprávně při opravě 
chybného údaje katastru v řízení sp. zn. OR – 735/2020-809.  
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Opavě. Odvolání se podává 
prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk 
(§ 83 odst. 1 správního řádu, § 36 odst. 4 katastrálního zákona).   

 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
katastrálnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je katastrální úřad na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 
správního řádu).  

 
 

 
                                                                        ………….………………………. 

 Mgr. Jaromír Doležal, v.r. 
ředitel KP Šumperk 

otisk kulatého razítka 



 8 

 
 
 

 
Oznamuje se prostřednictvím datové schránky: 

 
1 x OP papírna, s.r.o., IČO 25128612, č. p. 18, 789 62 Olšany 
1 x Obec Olšany, IČO 303097, č. p. 75, 789 62 Olšany 
 
Na vědomí: 

1 x Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, Americká 479/2, 787 91 Šumperk 
 

Za správnost vyhotovení: Nosková Vendula.
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