RUBRIKA

První diskuze nad novou vyhlá‰kou:
»Oválky a jiné novinky«
Po letmém nahlédnutí do vzorÛ GP mne zaujalo
zejména toto.
1) Ve vzoru 18.1 mi pﬁipadají pomûrnû nelogické
kontroly pomocí omûrn˘ch. Jsou uvádûny mûﬁené
omûrné mezi body 64 – 296 a 18 a mezi body 17
a 64 – 294, pﬁiãemÏ lze z toho asi pﬁedpokládat,
Ïe body 17 a 18 byly v terénu nûjak˘m zpÛsobem
vytyãeny nebo identifikovány. To by ale znamenalo, Ïe by mûly b˘t pﬁímo mûﬁitelné i omûrné mezi
body 2 a 18, 18 a 1, 8 a 17, 1 a 17. U tûch ale
mûﬁené omûrné uvádûny nejsou, coÏ je rozpor
s ãlánkem 17.10 návrhu. Navíc jsem se domníval,
Ïe body 17 a 18 vznikly vlastnû v˘poãtem v kanceláﬁi jako prÛseãíky pﬁímek (nepﬁedpokládám, Ïe
bude obvyklé tyto body urãit pﬁi mûﬁení) a Ïe
omûrné k nim vztaÏené vlastnû znamenají opakované mûﬁení v terénu. Takováto kontrola se mi jeví jako znaãnû nelogická a prakticky tûÏko pouÏitelná a tento vzor GP povaÏuji za nevhodn˘ nebo
bude opravdu vyÏadováno omûrn˘mi kontrolovat
kaÏd˘ prÛseãík nov˘ch hranic s ostatními vlastnick˘mi hranicemi?
2) Také mne zaujalo, Ïe budovu asi nebude moÏné
zkolaudovat ãi zapsat do KN, pokud nedojde k pﬁevodu dílu »b« (díl do 0,5 m2) na vlastníka stavby.
3) Obecnû mne také pﬁekvapilo pouÏití oválÛ místo kruÏnic u vyznaãení nového parcelního ãísla.
J. L. 10. 1. 2007
K pﬁíspûvku J. L. mohu napsat:
ad 1) Ohlednû vzoru 18.1 mám za to, Ïe to vyhotovitel mûﬁil 2x. Mezi 1. a 2. mûﬁením urãil prÛseãíky, oznaãil je barvou na zdi a pak i dûlal omûrné. Nevím, co ho k tomu vedlo, je to v‰ak
moÏné. Rozhodnû to není bûÏn˘ pﬁípad, a proto
snad by nemûl b˘t vzorov˘m. V 99,9 % pﬁípadÛ
nám jistû takovou vícepráci nikdo nezaplatí.
ad 2) Neoparcelovávat díl »b« a sluãovat jej, je jeden z moÏn˘ch pﬁípadÛ. A je taky logick˘m,
kdyÏ vím, Ïe investor to bude ﬁe‰it. Myslím
v‰ak, Ïe vyhotovitel to mohl ﬁe‰it druh˘m
zpÛsobem. Je to »klidnûj‰í« verze s nev˘hodou, Ïe nevykoupen˘ díl zÛstane takto »na
vûky vûkÛ« (a navíc to znepﬁehledÀuje mapu). Slouãen˘ díl nutí k ﬁe‰ení. To je hlavní
v˘hoda pﬁípadu uvedeného ve vzoru.
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ad 3) Také mne »ovály« u nov˘ch parcel dráÏdí.
Moje oãi uÏ nakoukaly velké mnoÏství nov˘ch parcel s krouÏky. Na obranu této novinky zmiÀuji svoji zku‰enost: Mûﬁili jsme
v areálu, kde stojí nûkolik staveb s kulat˘m
pÛdorysem (sila). V jejich blízkosti vzniklo
mnoÏství nov˘ch parcel oznaãené koleãky.
Navíc v‰e ‰iroko daleko mûlo stejnou kmenovou parcelu. V˘sledek byl velmi nepﬁehledn˘ – co je stará parcela, co novû oddûlená. Tady by nám »ovály« pomohly, neboÈ
nevím o skupinû ováln˘m parcel.
V. S. 12. 1. 2007
Oválky tam jsou z dÛvodu pﬁerÛstání koleãek nov˘ch p.ã. do extrémních velikostí pﬁi ãtyﬁmístném
kmenovém ãíslu s tﬁeba trojmístn˘m podlomením.
R˘pal by moÏná ﬁekl, Ïe je dûlá do dvou ﬁádek, a Ïe
je koleãko dostateãnû velké. Dnes uÏ se ale vyhotovuje VFK témûﬁ pro kaÏd˘ GP a DKM ani KMD neznají p. ã. ve tvaru zlomku. Aby nám tedy odpadlo
vytváﬁení dvojích p. ã. (ve tvaru zlomku pro kresbu
a jednoﬁádkov˘ch pro VFK), tak se budou kreslit
v‰echna p. ã. v jedné ﬁádce – a aby nenarÛstala koleãka nov˘ch »dlouh˘ch« p. ã. pouÏijeme oválky,
které sice také narÛstají s délkou p. ã., ale jen v jednom smûru. Oválek je natoãiteln˘ a taky nezabírá
tolik místa jako krouÏek, coÏ se dá jinak vyuÏít pro
kresbu. Je to nezvyklé – ale to je kaÏdá zmûna.
M. K. 15. 1. 2007
Mrzí mne, Ïe zﬁejmû zklamu v‰echny diskutéry
na téma »ovály« – bylo to velmi zajímavé, pouãné
a závidím jim jejich starosti. BohuÏel také existuje
návrh vyhlá‰ky, ve kterém krouÏky u nov˘ch ãísel
parcel zÛstávají beze zmûny… Tak uvidíme.
L. S. 15. 1. 2007
Poznámka redakce: Závûrem odkazujeme laskavého ãtenáﬁe k nahlédnutí do nové vyhlá‰ky…
»oválky« tam máme! Oãekáváme dal‰í smr‰È diskuzí v situaci, kdy vyhlá‰ka zaãne platit. A moÏná
i na zásadnûj‰í témata. âasopis Zemûmûﬁiã se pokusí b˘t u toho!
Vladimír Svoboda, Brno
(Zdroj: Konference KATASTR)
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