
Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP 
k 18. 4. 2016 (verze VFP 4.0) 
 

 

1) Příloha 1 - Definice struktury výměnného formátu 

 

a) Kapitoly 2.d)i), 3.1.4 c), 3.1.4 l) a 3.1.4 m) – původní objekt <brem> s výčtem jiných právních 

vztahů (JPV) nahrazen objekty <pbrem> (přebírané JPV), <nbrem> (nové JPV) a <rbrem> 

(rušené JPV). 

b) Kapitola 2.m) – zrušen objekt <spoz> (nahrazen konkrétními prvky objektu <psz>). 

c) Kapitoly 2.t), 2.u), 3.1.20 a 3.1.21 – nové objekty <rss> a <psz>. 

d) Kapitola 3.1.1 – upřesněn obsah atributu ocv (měsíc účinnosti oceňovací vyhlášky nebo její 

novely). 

e) Kapitoly 3.1.3 i) a 3.1.4 h) – zrušeny atributy dp a zv (druh pozemku a způsob využití 

pozemku) u dílů porostu  

f) Kapitoly 3.1.7 a 3.1.8 – zrušen požadavek na omezení mapy BPEJ jen na obvod pozemkových 

úprav, doplněno tolerování teček v kódu BPEJ 

g) Kapitoly 3.1.9 a), 3.1.11 b), 3.1.13 a), 3.1.14 a), 3.1.15 a), 3.1.16 a), 3.1.17 a) a 3.1.18 a) – 

zrušen požadavek na omezení mapy jen na obvod pozemkových úprav 

h) Kapitola 3.1.12 d) – atribut ps (typ stabilizace) změněn z libovolného textu na číselník 

i) Kapitola  3.1.19 c) – nový atribut typ objektu <zvlin> (zaměření výškopisu - linie příčných 

řezů). 

j) Kapitola 5.5 – nové číselníky prvků výkresů PSZ G1-G2-G3 a PSZ G4-G5. 

 

2) Příloha 2 - Kontrola dat přebíraných pomocí VFP 

 

a) Kapitola 2.1  –  zrušena kontrola 003 (platnost dat SPI KN novější než datum vzniku souboru 

VFP). 

b) Kapitola 2.1  – varování 004 (neaktuálnost verze VFP) změněno na informaci. 

c) Kapitola 2.2 – varování 101 (účastník bez rodného čísla, IČO nebo data narození) změněno na 

informaci a upřesněno, že se týká všech nezastupovaných účastníků řízení. 

d) Kapitola 2.3 – nová chyba 206 bod obvodu není uveden v bloku <sour>. 

e) Kapitola 2.4 – původní chyby ploch společných zařízení (301, 302, 303, 304) zrušeny 

(z důvodu zrušení objektu <spoz>) a nahrazeny novými kontrolami vybraných prvků plánu 

společných zařízení (topologie ploch, umístění v řešeném území, soulad mezi prvky; kódy 

chyb 305-320). 

f) Kapitola 2.5.3 – stanovení tolerance pro kontrolu výměry dílu porostu řešené parcely. 

g) Kapitola 2.6 – nová kontrola (1201) neprázdnosti mapy zaměření polohopisu. 

h) Kapitola 2.13.3 – kontrola použití kódu SLT pro navrženou parcelu (1026) sjednocena 

s kontrolou pro nároky, tj. jako varování je hlášen jen výskyt kódu SLT u parcely s druhem 

pozemku 2-7. 

i) Kapitola 2.5.3 – stanovení tolerance pro kontrolu výměry dílu porostu navržené parcely. 

j) Kapitola 2.13.6 – nové kontroly (typu informace) týkající se souladu plánu společných zařízení 

s mapou návrhu nového uspořádání pozemků (1052-1062).  



k) Nová kapitola 4 – obsah chybového protokolu (přeneseno z hlavního dokumentu metodiky, 

dílčí upřesnění definice) 

 

3) Příloha 5 – Číselník chyb 

 

a) Změna číselníku v závislosti na nové příloze 2. 

 


