
*) Nehodící se škrtněte. 
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Ohlášení zp řesněného geometrického a polohového ur čení pozemk ů 

 
 
 
 
 

Spisová značka  
 vyplní katastrální úřad 

Ohlášení se podává:  

Katastrálnímu úřadu pro   

Katastrální pracoviště  
 

Žádám (žádáme) o zápis zp řesněného geometrického a polohového ur čení pozemk ů podle p řiložených podklad ů 
do katastru nemovitostí: 

I. Údaje o pozemcích dot čených zp řesněním  

 Katastrální území:  
 

Pozemek 

KN/ZE 
druh 

číslování 
parcelní číslo původní katastrální území 

    

    

    

    

    

 
Ohlašuji (ohlašujeme), že v souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona 
č. 186/2006 Sb., došlo ke zpřesnění geometrického a polohového určení výše uvedených pozemků a žádám (žádáme) 
o zápis těchto skutečností do katastru nemovitostí v rozsahu, který je popsán v přiloženém souhlasném prohlášení všech 
vlastníků dotčených pozemků. 
 
II. Údaje o ohlašovateli  

 
příjmení nebo název  jméno titul před titul za datum narození / IČO*) 

     

ulice č.p. /č.e.*)  č.orient. část obce 

    

městská část (obvod) obec 

  

PSČ název pošty e-mail, telefon 

   

 

III. Podpisy  

V(e)  dne  podpis  
 

IV. Přílohy 

 Souhlasné prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků ze dne       jehož neoddělitelnou  
 

součástí je geometrický plán č.  potvrzený katastrálním úřadem dne  
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Ohlášení zp řesněného geometrického a polohového ur čení pozemk ů 

 

 
 
 

 

 
 
Při vypl ňování formulá ře postupujte takto: 
 
Obecné pokyny  

1. Tento formulář slouží pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků různých vlastníků, 
NELZE jej použít pro ohlášení zpřesnění hranice mezi pozemky téhož vlastníka. 

2. Pole, která nevyplňujete, neproškrtávejte. U polí s možností volby označte správnou variantu křížkem. 
3. Toto poučení je určeno pouze pro Vaši potřebu, před předložením vyplněného formuláře katastrálnímu úřadu je 

odtrhněte. 
4. Vyplněný formulář s přílohami doručte tomu katastrálnímu pracovišti, v jehož územním obvodu se nachází 

pozemek dotčený zpřesněním geometrického a polohového určení.  

 
Pokyny k části I. - Údaje o parcelách dotřených zpřesněním 

1. Pozemek , jehož geometrické a polohové určení bylo zpřesněno, uveďte podle geometrického plánu  pro průběh 
vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. 

2. Uveďte, zda se jedná o parcely katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence. Způsob evidence parcely může 
nabývat pouze těchto hodnot:  
       KN katastr nemovitostí  
       ZE-EN zjednodušená evidence - původ evidence nemovitostí  
       ZE-PK zjednodušená evidence - původ pozemkový katastr  
       ZE-GP zjednodušená evidence - původ grafický příděl 

3. Druh číslování parcel může nabývat pouze těchto hodnot:  p  pozemková 
          st. stavební 

Druh číslování vyplňte podle údajů uvedených v geometrickém plánu, a to pouze u parcel v katastrálním území, ve 
kterém jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách. 

4. Název původního katastrálního území uveďte pouze u parcel zjednodušené evidence, které jsou původem z jiného 
katastrálního území. 
  

Pokyny k části II. – Údaje o ohlašovateli 

1. Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků může ohlásit kterýkoliv z vlastníků zpřesněním dotčených 
pozemků. Pokud však tuto změnu ohlašuje více osob , uveďte každou zvlášť; to platí i pro manžele , kteří mají 
parcelu dotčenou zpřesněním ve svém společném jmění. V takovém případě uveďte další ohlašovatele na formuláři 
„Příloha E – Seznam vlastníků a jiných oprávněných“ nebo na jiný přiložený list. 

2. Údaje o e-mailu nebo telefonu jsou nepovinné, v případě potřeby však usnadní Vaše kontaktování a vyřešení 
problému. 

 
Pokyny k části III. – Podpisy 

1. U podpisu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (organizační složky státu) uveďte její jméno, popř. 
jména, příjmení a funkci. 

 

Pokyny k části IV. – Přílohy 

1. Geometrický plán  je neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků, o 
shodě na průběhu hranic těchto pozemků.  

2. Souhlasné prohlášení musí být doloženo v originále nebo úředně ověřené kopii. Podpisy na souhlasném 
prohlášení musí být ověřeny nebo musí obsahovat potvrzení ověřovatele geometrického plánu, že vlastníci 
dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení podepsali.  


