Podklady pro školení
LPIS
Katastr v LPIS

PV-Agri s.r.o.

© PV-Agri s.r.o. 2010

http://www.pvagri.cz

pvagri@pvagri.cz

1

1. Základní informace




LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání vlastnických
vztahů k půdě. Základní rozlišení zobrazovaných parcel je odvislé od toho, zda se
jedná o parcelu katastru nemovitostí nebo parcelu ve zjednodušené evidenci (parcela
ve zjednodušené evidenci může být původem z evidence nemovitostí, pozemkového
katastru nebo z grafického přídělu).
V katastrálním území mohou nastat následující situace:

1.

katastr je digitalizovaný (fialové mapy) - katastrální mapa může mít formu digitální
katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31.8.2010 bylo
digitalizováno 47.9% území ČR.
2.
katastr není digitalizovaný (černé mapy a fialové body) – katastrální mapa je
k dispozici jako rastrová (obrázková) mapa katastru nemovitostí (KN), k parcele mohu
zobrazit definiční bod parcely KN umožňující proklik do listu vlastnictví (LV).
3.
katastr není digitalizovaný (červené mapy) – pokud parcelu nenajdu v rastrové mapě
KN, nebo tato parcela není zapsána na LV (není uvedeno číslo LV na výpisu z KN)
používám rastrovou mapu pozemkového katastru (PK). Tato mapa zobrazuje parcely
ze zjednodušené evidence pozemků (jedná se o mapy pozemkového katastru a
navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení).
 Doporučení: Při práci s katastrem si vypněte ortofotomapu, mapa bude přehlednější.
Pohybujte se v měřítku pod 1:5000 (měřítko mohu nastavit pomocí ikony lupy s X na



liště pod mapou
). Pokud máte žárovku zapnutou a šedivou, musíte se v mapě
přiblížit.
POZOR: Mám-li zapnutou vrstvu digitálních katastrálních map nebo katastrálních
map digitalizovaných, NELZE se z mapy prokliknout do detailu PB!

2. Kde to v systému najdu?



Ve stromečku v LPIS žárovka Katastr.
Na záložce konkrétního PB záložka „Katastr“.
Digitalizovaný katastr
– fialové parcely.

Nedigitalizovaný katastr
– černá mapa a fialové
definiční body parcel.
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3. Vyhledávání parcel


Parcely mohu vyhledávat ručně bez vazby na PB, znám-li název či kód KÚ a číslo
parcely.

1. Poklikem na otazníček pod mapou
, zobrazím vyhledávací okno.
2. Klikem na ikonku „Parcely“ vpravo nahoře zobrazím vyhledávací formulář.
3. Ve formuláři vyhledávám podle KÚ a čísla parcely, mohu vybrat, zda hledám jen ve
zjednodušené evidenci, v KN nebo v obou evidencích.
4. Vyhledané záznamy prokliknu do detailu poklikem na řádek záznamu s parcelou.
5. Výpis mohu vytisknout, podívat se na sousední parcely a u digitalizovaného katastru
nebo u parcel identifikovaných definičními body si je zobrazit v mapě (ikonka lupy a
zaměřit).
1- Poklikem na otazník pod mapou
vstoupím do vyhledávání v KN.

3 – Vyhledávám
podle KÚ a čísla
parcely.

2 – Vyhledávací
formulář zobrazím
klikem zde.

4 – Detail záznamu otevřu
poklikem na řádek.

4 – S výpisem mohu pracovat pomocí nástrojů.
Poklikem na ikonu lupy se parcela najde v mapě
(nezapomenu si zapnout vrstvu katastru).

4. Práce s digitalizovaným katastrem
V případě existence digitalizovaného katastru v daném k.ú. má uživatel následující možnosti
práce s katastrem:
a. Prohlížení a export kat. parcel, které se nachází pod určitým PB.
b. Souhrnný export překryvu kat. parcel s půdními bloky uživatele.
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4.1. Prohlížení a export kat. parcel, které se nachází pod určitým PB


V případě vyhledávání parcely pod PB v katastru, který je digitalizován, postupuji
takto:

1. Prokliknu konkrétní PB a na záložce „katastr“ vidím seznam vlastníků parcel ve vztahu
k PB. Seznam lze exportovat do excelu, kliknu-li na ikonu soudku .
2. Zapnu si žárovku „Katastr“ ve stromečku. Objeví se mi fialové parcely. POZOR!!
V této fázi nelze z mapy prokliknout detail PB, ale poklikem na parcelu zobrazuji
informace o parcele z KN. Vrstva kat. parcel je „nad“ vrstvou PB !!
3. Kliknutím na parcelu zobrazím výpis z KN.
1 - Na záložce
katastr u PB vidím
údaje o vlastnících.
Data mohu uložit
do excelu.

2 – Zapnu žárovku
Katastr, automaticky se
rozsvítí žárovka
digitální mapa a KM-D.
V mapě jsou vidět
fialové parcely KN.

3 – Poklikem na fialovou parcelu
zobrazím výpis z katastru nemovitostí.

4.2. Souhrnný export překryvu kat. parcel s půdními bloky uživatele


V aplikaci Data ke stažení lze do excelu exportovat historii evidovaných půdních
bloků z LPIS, která obsahuje nápočet překryvů s katastrálními parcelami. Takto mohu
získat přehled parcel, výměry překryvu a listu vlastnictví ke každému PB v jednom
souboru. Návod pro získání souboru je v příloze k tomuto materiálu.
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5. Práce s nedigitalizovaným katastrem


V případě vyhledávání parcely pod PB v katastru, který není digitalizován, postupuji
takto:

1. Zapnu si žárovku „Katastr“ ve stromečku a zde zapnu žárovky „rastrová mapa KN“ a
„Definiční body parcel KN“. Objeví se mi černá mapa s fialovými body.
2. Kliknutím myši na fialový bod zobrazím výpis z KN.
3. V případě, že se pohybuji v území, kde černá mapa chybí nebo se mi ve výpisu KN
neobjevují údaje o vlastnících, musím parcelu dohledat v karmínových mapách
pozemkového katastru.
4. Mapu zapnu pomocí žárovky rastrová mapa PK a rastrová mapa PK (ČÚZK). Zjistím
číslo parcely a pomocí otazníčku údaje o vlastníkovi dohledám (viz kapitola 3).
1 – Zapnu tyto dvě
žárovky. Zobrazí se černá
mapa s fialovými body.
2 – Klikem na def.
bod. se dostávám
na výpis z KN.

3 – Na výpisu z KN může
údaj o vlastníkovi chybět.

4 – Pak musím dohledávat
vlastníka, kdy pomocí
rastrových map PK zjistím číslo
parcely ve zjednodušené
evidenci.
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6. Příloha: Jak získat přehled parcel a LV k půdním blokům?
1. Na úvodní stránce Portálu farmáře otevřu aplikaci Data ke stažení.
2. V menu vyberu „Individuální data subjektů z registrů MZE a OSS/Rostlinná
výroba/Historie PB z registru LPIS“.
3. Zvolím vyhledání kompletní historie PB, mohu zvolit období účinnosti PB a kliknu na
vyhledat. Pokud zůstane čtverec a PB nevyplněný vyhledají se mi informace o všech
PB účinných ve zvoleném období (v závislosti na velikosti podniku a rychlosti
připojení může trvat déle).
4. Kliknu na „Export dat do excelu“, v části souboru „Nápočet překryvů s katastrálními
parcelami“ vidím požadované informace.

1
2

3

© PV-Agri s.r.o. 2010

http://www.pvagri.cz

pvagri@pvagri.cz

6

