
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Vypracování návrhu KoPÚ v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, 
Vodice u Tábora“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Geodetické práce v rámci komplexních pozemkových úprav jsou důležitou činností 
pro vyhotovení veřejně prospěšného návrhu komplexních pozemkových úprav. 
Vytvoří se podklad pro odborný návrh plánu společných zařízení a pro obnovu 
katastrálního operátu. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431a/231/000035 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Tábor 
ZÁMĚR: a) Geodetické práce 
DODAVATEL: Ing. Pavel Dvořáček, IČ 65945735, Pod Pracovem 232, Lhota - Samota 
MÍSTO REALIZACE: Okres Tábor, Obec Vodice, Katastrální území Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, 

Vodice u Tábora 

CELKOVÉ VÝDAJE: 8 099 196 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 257 929,50 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 06. 09. 2016 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 06. 02. 2017 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 29. 11. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Projekt se týká zpracování geodetických prací v rámci komplexních pozemkových úprav ve 4 katastrálních území 

Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice a Vodice u Tábora, které se nacházejí v obci Vodice. V těchto katastrálních 

území je v současnosti platná katastrální mapa digitalizovaná (KMD), která vychází z původních měřičských činností 

z roku 1829, tedy pro dnešní dobu s nedostatečnou přesností a v současnosti neodpovídající skutečnosti v terénu. 

Během komplexních pozemkových úprav došlo v rámci geodetických prací k revizi a případnému doplnění 

stávajícího bodového pole, podrobnému měření polohopisu, zjišťování hranic obvodů KoPÚ a předepsané stabilizaci 

lomových bodů pozemků na hranici obvodu komplexních pozemkových úprav a neřešených pozemků podle 

§2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 

geodetické práce jsou důležitou součástí a podkladem pro vytvoření a obnovu katastrálního operátu a vytvoření nové 

digitální katastrální mapy (DKM). 

 


