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Geodetick˝ monitoring
na rekultivovanÈm ˙zemÌ
povrchovÈho lomu
Jaroslav Braun;  Tom·ö Greöö;  Pavel H·nek

KlÌËov· slova
SesuvnÈ ̇ zemÌ ñ povrchov˝ lom ñ hydrick· rekultivace ñ prosto-
rov· mÏ¯ick· sÌù ñ posuny.

Souhrn
CÌlem Ël·nku je Ëten·¯˘m p¯iblÌûit problematiku rekulti-

vace b˝valÈho povrchovÈho hnÏdouhelnÈho lomu Chaba-
¯ovice, kde se v r·mci zahlazov·nÌ n·sledk˘ tÏûby prov·dÌ
sanaËnÌ a rekultivaËnÌ pr·ce od roku 1999. BlÌûe se zab˝v·
sesuvn˝m ̇ zemÌm Rabenov, kterÈ je sledov·no geodetick˝mi
a geotechnick˝mi metodami. V prostorovÈ mÏ¯ickÈ sÌti jsou
terestrick˝mi i druûicov˝mi metodami urËov·ny posuny od
roku 2003. Pro komplexnÌ sledov·nÌ byl vyhotoven digit·lnÌ
model terÈnu a etapovÏ podÈln˝ profil svahu. Monitoring
˙zemÌ je d˘leûit˝ pro moûnost prohl·sit oblast za st·lou, coû
umoûnÌ jejÌ plnÈ pl·novanÈ vyuûitÌ.                                            ■■■■■

ZamÏ¯enÌ z·jmovÈho ˙zemÌ
pro n·vrh pozemkovÈ ˙pravy
VladimÌr Luks

KlÌËov· slova
TerÈnnÌ pr·ce ñ rekognoskace terÈnu ñ pozemnÌ mÏ¯enÌ ñ v˝-
sledky mÏ¯enÌ ñ polohopis ñ v˝ökopis ñ fotogrammetrie ñ orto-
fotomapa ñ digit·lnÌ katastr·lnÌ mapa.

Souhrn
P¯ÌspÏvek pojedn·v· o ˙loze a roli geodeta p¯i zamÏ¯o-

v·nÌ skuteËnÈho stavu pro podklad pozemkov˝ch ˙prav.
V ˙vodu autor zmiÚuje platnÈ z·kony a vyhl·öky, kter˝mi
se geodet musÌ ¯Ìdit. N·sleduje zevrubn˝ popis postupu
tvorby polohopisu a v˝ökopisu, od poË·teËnÌ rekognoskace
v terÈnu aû po samotnÈ p¯edmÏty mÏ¯enÌ, zp˘soby zÌsk·v·nÌ
dat a d˘leûitost spolupr·ce geodeta a projektanta pozemkovÈ
˙pravy. V z·vÏru autor navrhuje zmÏny a novelizace plat-
n˝ch p¯edpis˘, kterÈ by usnadnily zemÏmÏ¯ickÈ Ëinnosti
nejen v terÈnu, ale p¯edevöÌm n·slednÈ kancel·¯skÈ pr·ce
p¯i tvorbÏ digit·lnÌ katastr·lnÌ mapy.                                      ■■■■■

Novelizace »SN 73 6133
a jejÌ dopady na projektov·nÌ
pozemnÌch komunikacÌ
LudvÌk VÈbr

KlÌËov· slova
Silnice ñ polnÌ cesta ñ projektov·nÌ ñ zemnÌ tÏleso ñ vozovka ñ norma

Souhrn
P¯ÌspÏvek se zab˝v· srovn·nÌm poûadavk˘ na navrho-

v·nÌ svah˘ zemnÌho tÏlesa a ˙nosnost podloûÌ vozovek
pozemnÌch komunikacÌ podle novelizovanÈ »SN 73 6133
a dalöÌch technick˝ch p¯edpis˘.                                                   ■■■■■

V˝voj pr·vnÌ ˙pravy vÏcn˝ch
b¯emen v Ëesk˝ch zemÌch
Frantiöek Toman,  Jaroslav Knotek,  Jelena Vit·skov·

KlÌËov· slova
vÏcn· b¯emena ñ katastr nemovitostÌ ñ pozemkovÈ ˙pravy-
promlËenÌ ñ ve¯ejnopr·vnÌ omezenÌ

Souhrn
»l·nek se v prvnÌ Ë·sti zab˝v· v˝vojem pr·vnÌ ˙pravy

v »R od VöeobecnÈho z·konÌka obËanskÈho (1811) p¯es ob-
dobÌ p¯evl·dajÌcÌho socialistickÈho vlastnictvÌ, aû po sou-
Ëasnou pr·vnÌ ̇ pravu vych·zejÌcÌ z novely ObËanskÈho z·ko-
nÌka Ë. 509/1991 Sb. D·le Ël·nek vysvÏtluje dÏlenÌ vÏcn˝ch
b¯emen podle r˘zn˝ch kritÈriÌ a osvÏtluje jejich postavenÌ
z hlediska katastr·lnÌho ˙¯adu. V z·vÏru rozebÌr· vÏcn·
b¯emena v pozemkov˝ch ˙prav·ch zejmÈna s ohledem na
liniovÈ sÌtÏ.                                                                                       ■■■■■

Metodick˝ n·vod k prov·dÏnÌ pozemkov˝ch ˙prav
a Technick˝ standard pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ

K 1. dubnu 2010 nab˝v· platnosti Metodick˝ n·vod k prov·dÏ-
nÌ pozemkov˝ch ˙prav a Technick˝ standard pl·nu spoleËn˝ch za¯Ì-
zenÌ v pozemkov˝ch ˙prav·ch. Ministerstvo zemÏdÏlstvÌ ñ ⁄st¯ednÌ
pozemkov˝ ˙¯ad je vyd·v· v†prozatÌmnÌ verzi s tÌm, ûe v pr˘bÏhu
n·sledujÌcÌho obdobÌ je k materi·lu otev¯ena moûnost diskuse od-
bornÈ ve¯ejnosti. ObÏ tyto publikace jsou zve¯ejnÏny v elektro-
nickÈ podobÏ na webov˝ch str·nk·ch Ministerstva zemÏdÏlstvÌ
https://eagri.cz/ssl/eagri/pozemkove-urady/legislativa/.          ■■■■■

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY ⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ˙¯ad

»innost pozemkov˝ch ˙¯ad˘
v letech 2010 aû 2013

⁄st¯ednÌ pozemkov˝ ̇ ¯ad p¯edloûil do vedenÌ MZe materi·l ÑPl·n Ëin-
nosti pozemkov˝ch ˙¯ad˘ vËetnÏ pot¯eb finanËnÌho zabezpeËenÌ v le-
tech 2010 aû 2013î, kter˝ byl poË·tkem ˙nora t.r. ˙spÏönÏ projedn·n.
Tento Ëty¯let˝ pl·n je konkrÈtnÌm rozpracov·nÌm podstatn˝ch bod˘, kterÈ
jsou zahrnuty v Koncepci pozemkov˝ch ˙prav na obdobÌ r. 2008ñ2020;
ta byla vedenÌm MZe projedn·na v r. 2008 v r·mci materi·lu, kter˝ up¯es-
Úoval organizaci pozemkov˝ch ˙¯ad˘.

Pl·n se zab˝v· finanËnÌm zajiötÏnÌm pozemkov˝ch ̇ ¯ad˘ s ohledem
na moûnosti jednotliv˝ch zdroj̆ , kterÈ se na financov·nÌ procesu pozemkov˝ch
˙prav podÌlejÌ. D·le je v materi·lu uvedeno nÏkolik aktivit, jimû se hodl·
⁄P⁄ v danÈm obdobÌ vÏnovat se zv˝öenou pozornostÌ. P¯edpokl·d·me,
ûe Ëten·¯i bulletinu by mÏli b˝t o uvedenÈm Pl·nu Ëinnosti informov·ni.

Ing. Kamil Kaulich,
⁄P⁄ MZe

E-mail: kamil.kaulich@mze.cz

Webov˝ port·l eAgri
HlavnÌ idea webovÈho port·lu eAGRI

HlavnÌ ideou port·lu eAGRI bylo vytvo¯it v r·mci resortu Ministerstva
zemÏdÏlstvÌ »R (d·le jen MZe) jeden centr·lnÌ p¯Ìstupov˝ bod ñ webov˝ port·l
ñ k informaËnÌm zdroj˘m MZe a jeho pod¯Ìzen˝ch organizacÌ. Jednotn˝ port·l
sjednocuje webovou prezentaci organizacÌ resortu MZe a rovnÏû vytv·¯Ì p¯edpo-
klady pro snadnou prezentaci datov˝ch zdroj˘ v kterÈkoliv Ë·sti port·lu. Port·l
rovnÏû zajiöùuje uûivatel˘m jednotn˝ p¯Ìstup do chr·nÏn˝ch zÛn obsahujÌcÌ soukro-
m· data, a to prost¯ednictvÌm jednoho p¯ÌstupovÈho jmÈna a hesla. Tento port·l
je urËen jak pro p¯Ìstup ve¯ejnosti, tak pro p¯Ìstup internÌch pracovnÌk˘ resortu
MZe. Pro internÌ pracovnÌky hraje port·l eAGRI roli INTRANETu s rozcestnÌkem
k jednotliv˝m aplikacÌm, kterÈ pouûÌvajÌ pro v˝kon svÈ Ëinnosti. J·dro port·lu eAGRI
tvo¯Ì p˘vodnÌ webovÈ str·nky wwwwwwwwwwwwwww.mze.cz, www.mze.cz, www.mze.cz, www.mze.cz, www.mze.cz, www.upu.cz.upu.cz.upu.cz.upu.cz.upu.cz, wwwwwwwwwwwwwww.farmar.farmar.farmar.farmar.farmar.eu.eu.eu.eu.eu
a novÏ vznikl˝ Port·l sÌtÏ pro venkov.      Port·l eAGRI byl spuötÏn 7. 1. 2010.

Michal Pokorn˝
E-mail:

michal.pokorny@mze.cz



ProfesnÌ a etick˝ ̄ ·d Ëlen˘ »eskomoravskÈ komory pro pozemkovÈ ̇ pravy
Tento ¯·d obsahuje profesnÌ a etickÈ z·sady, kter˝mi se ¯ÌdÌ Ëlen »eskomoravskÈ komory pro pozemkovÈ ˙pravy

(d·le »MKP⁄) p¯i v˝konu svÈ profese i v obËanskÈ spoleËnosti.

ObecnÈ z·sady†

1. »len »MKP⁄ zachov·v· ve svÈ pr·ci vysok˝ standard dodrûov·nÌ
lidsk˝ch mravnÌch princip˘ a etick˝ch z·sad a plnÏ respektuje z·sady
tohoto kodexu.

2. Neobhajuje a nekryje neetickÈ chov·nÌ a jedn·nÌ, a to ani tehdy, bude-
li takovÈto chov·nÌ nebo jedn·nÌ zd˘vodÚov·no ˙Ëelovou prospÏö-
nostÌ, posluönostÌ a loajalitou.†

3. Povaûuje svoji tv˘rËÌ pr·ci za integr·lnÌ p¯ÌspÏvek k rozvoji lidskÈho
pozn·nÌ a kultury a h·jÌ ji proti nespravedlivÈmu zpochybÚov·nÌ nebo
zneuûÌv·nÌ. †

4. Trvale rozvÌjÌ svÈ schopnosti, rozöi¯uje a prohlubuje si znalosti a doved-
nosti v oblasti svÈho profesnÌho zamÏ¯enÌ nebo studia.†

5. Zachov·v· si kritiËnost v˘Ëi v˝sledk˘m svÈ pr·ce, zÌskan˝m poznatk˘m
a z·vÏr˘m; objektivnÏ, kriticky, avöak kolegi·lnÏ p¯istupuje k pr·ci sv˝ch
spolupracovnÌk˘ a je p¯Ìstupn˝ diskusÌm a argument˘m.†

6. Obhajuje svobodu myölenÌ, b·d·nÌ, vyjad¯ov·nÌ, v˝mÏnu n·zor˘ a informacÌ.
7. Db· na dobrÈ jmÈno »MKP⁄ a svou ËinnostÌ se snaûÌ k nÏmu p¯ispÌvat.

»l·nek I.
Vztah ke spoleËnosti†

1. »len »MKP⁄ chr·nÌ ve¯ejnÈ z·jmy, prosazuje zv˝öenÌ ˙rovnÏ ochrany
a tvorby krajiny a ûivotnÌho prost¯edÌ ve vöech aspektech jeho p˘so-
benÌ. PlnÏ vyuûÌv· sv˝ch vÏdomostÌ k dosaûenÌ vytËen˝ch cÌl˘ »MKP⁄.

2. »len »MKP⁄ je povinen dodrûovat, kromÏ obecnÏ z·vazn˝ch pr·vnÌch
p¯edpis˘ i vnit¯nÌ stanovy, ¯·dy a p¯edpisy »MKP⁄. †

3. »len »MKP⁄ (i pr·vnick· osoba) je plnÏ odpovÏdn˝ za odbornou ̇ roveÚ
v˝konu svÈ profese i za kvalitu v˝sledk˘ svÈ pr·ce. Pokud je Ëinn˝ ve
st·tnÌ spr·vÏ nebo samospr·vÏ, nesmÌ ˙¯ednÏ rozhodovat o dokumen-
taci nebo zak·zk·ch, kterÈ s·m vypracoval, nebo se na jejich vypraco-
v·nÌ podÌlel.†

4. »len »MKP⁄ aktivnÏ prosazuje pozemkovÈ ˙pravy ve vöech f·zÌch
p¯Ìpravy, projekce, realizace i spr·vy a podle sv˝ch moûnostÌ p¯ispÌv·
k vypisov·nÌ a objektivnÌmu odbornÈmu vyhodnocov·nÌ soutÏûÌ, za-
jiöùujÌcÌ erudovanÈ, hospod·rnÈ ¯eöenÌ i ekologickÈ ¯eöenÌ ochrany
a tvorby krajiny s cÌlem zajiötÏnÌ jejÌho trvale udrûitelnÈho vyuûÌv·nÌ.

»l·nek II.
Vztah ke klientovi†

1. »len »MKP⁄ vykon·v· pr·ce na zak·zce na vysokÈ profesion·lnÌ ̇ rovni
a v souladu s poûadavky a z·jmy klienta v mezÌch platn˝ch pr·vnÌch
p¯edpis˘ a norem i dotËen˝ch ve¯ejn˝ch z·jm˘.†

2. »len »MKP⁄ musÌ pod¯Ìdit sv˘j osobnÌ z·jem z·jmu klienta. Pokud by
doölo ke st¯etu z·jm˘ (nap .̄ poûadovanÈ nedodrûenÌ platn˝ch p¯edpis˘,
norem, ¯·d˘ »MKP⁄, atd.), pak je povinen klienta o tom neprodlenÏ
vyrozumÏt a pop¯ÌpadÏ od zak·zky odstoupit.†

3. »len »MKP⁄ poskytne klientovi v souvislosti se zak·zkou pot¯ebnÈ
odbornÈ informace. Jedn·nÌ s klientem jsou d˘vÏrn· a zachov·v·
o nich mlËenlivost, pokud z·mÏry investora nejsou v rozporu s platn˝m
pr·vnÌm ¯·dem.†

»l·nek III.
Vztah k profesi†

1. »len »MKP⁄ musÌ sv˝m chov·nÌm a jedn·nÌm odpovÏdnÏ öÌ¯it dobrÈ
jmÈno profese. MusÌ se vyvarovat takovÈho jedn·nÌ, kterÈ by ohrozilo
nebo znev·ûilo naöÌ profesi ve spoleËnosti. ZejmÈna se vyh˝b· neka-
l˝m soutÏûÌm, nezodpovÏdnÈ a klamavÈ reklamÏ, prozrazov·nÌ d˘vÏr-
n˝ch informacÌ, zÌskan˝ch od klienta a koleg˘, zatajov·nÌ v·ûn˝ch
p¯estupk˘ pr·vnÌch p¯edpis˘, norem a ¯·d˘. Z·sadnÏ odmÌt· r˘znÈ
formy n·tlaku a ovlivÚov·nÌ.†

2. »len »MKP⁄ trvale sleduje v˝voj svÈ profese a celoûivotnÌm vzdÏl·v·nÌm
a aktivnÌ ËinnostÌ si zvyöuje svou odbornou erudici.

»l·nek IV.
Vztah ke koleg˘m†

1. »len »MKP⁄ poskytuje na poû·d·nÌ v r·mci sv˝ch moûnostÌ koleg˘m
odbornou spolupr·ci nebo konzultaci pokud tomu nebr·nÌ vnit¯nÌ ¯·dy
pr·vnick˝ch osob.

2.† »len »MKP⁄ se vyvaruje ̇ myslnÈho p¯ÌmÈho nebo nep¯ÌmÈho poökoze-
nÌ svÈho kolegy ve vöech oblastech Ëinnosti, nap .̄ autorskÈho pr·va,
nep¯imÏ¯en˝mi cenov˝mi nabÌdkami, neodbornou kritikou atd.

3. »len »MKP⁄ m· pr·vo zhotovovat odbornÈ posudky, expertizy, recenze
apod. pracÌ sv˝ch koleg˘. Je vöak povinen o tÈto skuteËnosti kolegu
informovat p¯ed p¯ed·nÌm dÌla objednateli. †

»l·nek V.
Disciplin·rnÌ ¯·d

1. Disciplin·rnÌm provinÏnÌm je takovÈ jedn·nÌ Ëlena »MKP⁄, kter˝m je
poruöena jeho odpovÏdnost za dodrûenÌ etick˝ch a mravnÌch norem,
vöeobecnÏ platn˝ch p¯edpis˘, stanov a ¯·d˘ »MKP⁄ i nezaplacenÌ
Ëlensk˝ch p¯ÌspÏvk˘.

2. »len »MKP⁄ p¯i zjiötÏnÌ, ûe byly poruöeny v†odst. 1. uvedenÈ z·sady,
bezodkladnÏ pÌsemnÏ tuto skuteËnost ozn·mÌ v˝boru oblastnÌ poboËky
»MLP⁄. V ozn·menÌ je nutno uvÈst:
ñ jmÈno, n·zev organizace nÌû pracuje, p¯Ìp. adresu
ñ datum zjiötÏnÌ a popis rozsahu provinÏnÌ
ñ jmÈno a adresu oznamovatele.

3. Na nejbliûöÌ sch˘zce v˝boru poboËky »MKP⁄ bude projedn·n discipli-
n·rnÌ p¯estupek a v˝bor rozhodne, podle jeho rozsahu, o p¯ÌpadnÈm
projedn·nÌ na disciplin·rnÌm ¯ÌzenÌ za ˙Ëasti obou Ëlen˘, p¯ÌpadnÏ
o zpracov·nÌ  odbornÈho posudku. Po podrobnÈm projedn·nÌ discipli-
n·rnÌho p¯estupku v˝bor tajn˝m hlasov·nÌm stanovÌ k·rnÈ opat¯enÌ.
Pro objektivnÌ zhodnocenÌ disciplin·rnÌho p¯estupku a stanovenÌ spra-
vedlivÈho k·rnÈho opat¯enÌ je pouûito n·sledujÌcÌ hodnocenÌ:
ñ napomenutÌ a ˙stnÌ omluva poökozenÈmu,
ñ napomenutÌ a pÌsemn· omluva poökozenÈmu,
ñ pozastavenÌ ËlenstvÌ na dobu 3 let,
ñ vylouËenÌ.
K·rnÈ opat¯enÌ se stanovÌ na z·kladÏ ̄ ·dnÈho z·pisu o jedn·nÌ discipli-
n·rnÌho ¯ÌzenÌ, potvrzenÈho vöemi ˙ËastnÌky. Z·pis obdrûÌ obÏ z˙Ëast-
nÏnÈ osoby.

4. Pokud provinÏn˝ Ëlen »MKP⁄ nesouhlasÌ s rozhodnutÌm v˝boru oblastnÌ
poboËky »MKP⁄, m˘ûe se do 1 mÏsÌce odvolat k p¯edstavenstvu »MKP⁄.

Z·vÏreËn· ustanovenÌ†
Tento ̄ ·d nab˝v· ̇ Ëinnosti jeho schv·lenÌm na jedn·nÌ p¯edstavenstva

dne 16. 6. 2009.                                                                                                                                   ■■■■■

OPERAČNÍ  PROGRAM
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Fond  soudržnosti
Evropský fond
pro regionální rozvoj

Pro vodu vzduch a p¯Ìrodu

➤➤➤➤➤ Potýká se Vaše obec nebo její okolí s přívalovými srážka-
mi, s povodněmi, s vodní erozí?

➤➤➤➤➤ Chcete tuto situaci řešit a nevíte odkud začít?

Státní fond životního prostředí si vás dovoluje pozvat na sérii
seminářů na téma: „Operační program životní prostředí –
protipovodňová opatření blízká přírodě”.

Termín a místo konání:
27. 5. 2010 v Opavě
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Seminář technicky zajiš�uje EKOTOXA s.r.o., Šindlar s.r.o. a ARR – agen-
tura regionálního rozvoje spol. s r.o. (www.ekotoxa.cz, www.sindlar.cz).
Semináře jsou určeny především pro veřejnou a státní správu, uživa-
telé a vlastníky půdy ale i všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem.

Účast na semináři je zdarma, občerstvení zajištěno.

Kontakt:   Eva Birgusová, tel. 558 900 018,   E-mail: eva.birgusova@ekotoxa.cz
Ekotoxa s.r.o., Otická 37, 746 01, Opava

Evropská unie

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická
pomoc financovaná z Fondu soudržnosti. 

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR
www.opzp.cz, Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

PozemkovÈ ˙pravy / duben 2010


