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Provádění zemědělské politiky, usměrňované a
řízené Komunistickou stranou Československa pod
vedením našeho presidenta soudruha Klementa
Gottwalda, je prvořadým úkolem všech příslušníků
strany, celé dělnické třídy a celého našeho národa.
Není myslitelné, aby vysoce odborně připravená
zeměměřická služba stála stranou tohoto politického
dění. Je tomlt naopak. Zeměměřická služba je zcela
ve službách zemědělské politiky a svými znalostmi
a zkušenostmi pomáhá velmi významně odstraňovat
překážky, které na naší cestě k socialismu máme.
Zeměměřické kádry mají pro překonání potíží, které
máme při přechodu naší vesnice k socialismu, ty
nejlepší předpoklady. Zeměměřická služba svým
charakterem dala našim zeměměřickým inženýrům
a technikům velmi bohaté zkušenosti, pokud jde
o podmínky a prostředí, jako je: terén, podnebí,
porost, druhy pěstovaných plodin a pod., ale i bo-
haté zkušenosti v jednání s naším drobným a střed-
ním rolníkem, s jeho mentalitou a těžkostmi ven-
kovského života vůbec.
Zaměstnanci zeměměřické služby byli při svém

úředním styku s naší vesnicí svědky úmorné práce
našich zemědělských dělníků, malých a středních
rolníků a poznali i způsoby vykořisťování těchto
zemědělských vrstev kapitalistickýmí spekulanty a
venkovskými boháči. Zaměstnanci zeměměřické
služby, kteří ve svém celku vyšli ze sociálně slab-
ších poměrů, měli a mají velmi kladný postoj k .'10-

cialisujícím snahám zemědělské politiky. Naši ze-
měměřiči byli svědky dřívější kapitalistické země-
dělské politiky, která přiváděla malé a střední rol-
níky »na buben« a venkovským boháčům dovolovala
~e,milosrdné vykořisťování a bídačení slabých sil·
n~mi jedinci.

Není proto divu, zahledíme-li se zpět do roku
1945, kdy jsme po vítězné květnové revoluci začali
budovat náš nový, n.ašemu pracujícímu lidu lépe
vyhovujíCÍ život na nových základech, že při odči-
ňování Bílé hory podle košického vládního progra-
mu, při rozdělování půdy zrádců a kolaborantů re-
p.ubliky se objevily naše bohatými zkušenostmi vy-
zbrojené zeměměřické kádry, které v krátké době
technicky provedly spravedlivé rozdělení konfisko-
vané půdy zemědělským dělníkům, deputátníkům,
malým a středním rolníkům a tak vydatně přispěly
orgánům lidové správy při plnění nových zeměděl-
ských zákonů.
Obdobně pomohla naše zeměměřická služba hlad-

ce· provést další úkoly spojené s revisí první pozem-
kové reformy, při níž byly rozděleny nové statisíce
hektarů zemědělské půdy, čímž byly odčiněny křiv-
dy spáchané za první republiky, kdy měla být také
půda rozdělena, ale místo toho byla vytvořena nová
vykořisťovatelská třída, t. zv. zbytkařů.
1 zákon o nové pozemkové reformě, který podle

zásady, že půda patří těm. kdož na ní pracují. 8e

stal záležitostí zkušených a socialisticky uvědomě-
lých zeměměřických kádrů. Podle tohoto zákona
byly vykoupeny opět tisíce hektarů zemědělské
spekulantské půdy a tato předána pracujícím rolní-
Mtm, družstvům nebo státním statkům.
Vítězstvím dělnické třídy v únoru' roku 1948 nad

domácí reakcí byly získány další předpoklady
k úspěšné cestě naší vesnice k socialismu za sou-
časně se zostřujícího boje drobných a středních rol-
ní7dt proti venkovským boháčům, při němž hlavním
znakem je omezování vlivu a zatlačování třídních
nepřátel pracujícího lidu.
Rozholf,ujícím krokem vpřed k socialismu naší

vesnice jsou jednotná zemědělská družstva, která
mají sdružovat malé a střední rolníky k společnému
obdělávání půdy a vyšším výrobním formám v ze-
mědělství.
Slavný IX. sjezd K'Jmunistické strany Českoslo-

venska vytyčil generální linii pro budování socia-
lismu v naší vlasti. Projev presidenta republiky
soudruha Klementa Gottwalda dal tehdy přesno'u
linii politice strany, když řekl: »Musíme pro so-
cialismus získat vesnici, malého a středního rol-
níka a isolovat vesnického boháče.N ebude u nás
socialismu bez přechodu vesnice k socialismu.«
Ostřední tajemník Komunistické strany Českoslo-
venska pak rozvinul ve svém projevu, zaměřeném
výhradně na problémy socialismu na vesnici, zá-
kladní směrnici pro politickou práci na vesnici.

Se zakládáním Jednotných zemědělských druž'
stev bylo započato již v roce 1949. Přestože počet
družstev, která se rozhodla k zavedení společných
osevů, byl z počátku malý, stačil k tomu, aby byly'
získány velmi cenné zkušenosti a byla učiněna
další organi.<Jační opatření.
V další etapě politického vývoje bylo významné

únorové zasedání Ostředního výboru Komunistické
strany Československa v roce 1950, na němž bylo
řečeno presidentem republiky s. Klementem Gott-
waldem o vývoji zemědělské politiky: »Musíme na-
bádat družstva. která se vytvořila, k tomu, aby
v prvé řadě organisovala společné obdělávání půdy.
To je nejbližší a také nejdůležitější v dané etapě .. «
Tímto pokynem byl vytyčen úkol všem, kdož ja-

kýmkoliv způsobem mají vztah k zemědělské pudě,
aby pomáhali při uskutečňování společného obdě-
lávání pudy ve velkých celcích. Do prací. souvise-
jících s tímto programem, byla postupně zapojena
téměř celá zeměměřická služba národních výborl",
která ke svým odborným zkušenostem přibírala
poznatky politické, hospodářské, agronomické a fi-
nanční, takže za jeden rok provádění hospodářsko-
technických úprav pozemku získala řadu všestran-
ných agrotechnických znalostí.
Jak se zeměměřická služba zhostila tohoto prvo-

řadého politického úkolu? Hodnotíme-li s odstupem
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několika meswu provádění hospodářsko-technic-
kých úprav pozemků u JZD} můžeme si na danou
otázku odpovědět asi takto:
Po počátečních obtížích technického a politické-

ho rázu} které byly řešeny na společných poradách
ti ústředí i v krajích, pracovala velká většina za-
městnanců zeměměřické služby i podle zpráv tech-
nických a zemědělských referátů národních výborů
úspěšně.
Nedostatkem byly počáteční slabé politické vě-

domosti zaměstnanců} kteří však i po této stránce
během roku 1950 vyspěli. Posledně prováděné poli-
tické školení kádrů spolupracujících na hospodář-
sko-technických úpravách pozemků ucelilo i po
této stránce jejich znalosti, takže spolu s uvědomě-
lými agronomy budou v roce 1951 daleko lépe než
v roce minulém politicky chápat cíl, smysl a dosah
prováděných hospodářsko-technických úprav po-
zemků. Takto vyzbrojeni budou moci lépe přesvěd-
čovat malé a střední rolníky o prospěšnosti druž-
stevní kolektivní práce na velkých, vhodně uprave-
ných honech pro mechanické obdělávání půdy a vy-
užiti mechanisačních zařízení a prostředků státních
strojních stanic.

Na únorovém zasedání ústředního výboru KSO
v roce 1951 vytyčil soudruh Klement Gottwald jako
hlavní úkol v nejbližší době· na vesnici »upevňovat
stávající jednotná zemědělská družstva a tato jed-
notná zemědělská družstva převádět na vyšší typy,
při vyšších typech rozšiřovat společnou družstevní
živočišnou výrobu, rozšiřovat členskou základnu
stávajících jednotných zemědělských družstev. Po-

stupně zakládat nová zemědělská družstva v ob-
cích, kde taková ještě nejsou. A všude při tom dbát
přísně principu dobrovolnosti a názorného přesvěd-
čování.«

Bude to snad pro zeměměřickou službu znamenat
úlevú ? Nikoliv, nebude. Ukolem zeměměřické služ-
by bude nejen provádět hospodářsko-technické úpra-
vy pozemků v obcích; kde jsou k nim politické před-
poklady, ale i spolupracovat při upevňování jednot-
ných zemědělských družstev a jejich přechodu na
vyšší typ. Upevnění JZD bude znamenat další roz-
mach hospodářsko-technických úprav pozemků, ne-
boť vyspělá družstva stanou se vzorem pro sousední
obce, v nichž dosud nebylo zavedeno společné obdě-
lávání půdy. Rolníci z těchto obcí se budou moci
názorně přesvědčiti o velkých výhodách společné
práce na družstevní základně. Je samozřejmým
předpokladem, že hospodářské úkoly pětiletého plá-
nu musí být plněny souběžně s hlavním úkolem. Je
proto naší povinností se pilně připravovat na další
větší úkoly již dnes a plán vyhotovování Státní
mapy 1: 5000 - odvozené nejen plnit, ale tam, kde
je to možno} jej překračovat. Tak bude umožněno
rychleji v daném okamžiku plnit úkol na výstavbě
sociali8mu na vesnici.
Našemu zemědělství otvírá se pro příští léta vý-

voj, pro jaký není pamětníka ve staletích~ obdobně
jako tomu bylo u našeho velikého učitele a spojen-
ce - Sovětského svazu} po jehož boku svou pocti-
vou prací pomáháme zajišťovat trvalý mír nejen
pro náš národ} ale pro všechny pracující na celém
světě.

Prováděni hospodářsko-technických úprav pozemků

Podrobný pracovní postup při provádění hospodářsko-technických úprav pozemků na základě zku--
šeností zeměměřické služby z roku 1950. Účel úprav, typy JZD, předběžné přípravné práce technické.
agronomické i politické a vlastní technické provádění hospodářsko-technických úprav pozemků.

Při hospodářsko-technických úpravách pozemků
lze dojít ke konečnému cíli tolika různými cestami
přizpůsobenými zvláštnostem každého případu, zku-
šenostem a schopnostem jejich provaditelů, že je na
sÍl.adě myšlenka, hledati nejlepší postup upotřebi-
telný všude. Autoři to zkusili za spolupráce prak-
tiků z různých krajů a typických poměrů (Ing. B.
Bartík z vnitrozemí, Ing. V. Marek z pohraničí a
Ing. A. Chochola ze Slovenska).

Potvrdil se plně předpoklad, jak obtížné, ba ne-
možné by bylo stanovení jednotných závazných
směrnic pro postup ve všech případech. Aby cen-
ných zkušeností praktiků podrobně projednaných
a osvětlených mohlo býti využito širším kolektivem
zeměměřických techniků, vypracovali autoři pra-
covní postup, který je účelným pro většinu případů
a umožní jednotnost provádění hospodářsko-technic-
kých úprav pozemků i výsledných elaborátů.

Účel hospodářsko-technických úprav pozemkt\.
Hospodářsko-technické úpravy pozemků umožní

dosažení vyšších forem zemědělského hospodařenI:
účelným scelením rozdrobených a rozptýlených
pozemků s celou řadou dalších technických úprav
(na př. kultivacemi, melioracemi, novými komuni-
kacemi, úpravou vodního režimu půdy), které pod-
miňují mechanisaci zemědělského obdělávání.

Výsledky těchto úprav jsou podkladem plánova-
ného provádění společných (skupinových) osevů,
které zaručují zvýšení produktivity zemědělské prá-
ce a tím zvyšování životní úrovně malého a střed-
ního rolníka, čímž bude zajištěna a zlepšena i vý-
živa našeho pracujícího lidu ve městech.

S hlediska pokud možno nejrychlejšího prováděni
hospodářsko-technických úprav pozemků je nutno
upravit pracovní methody tak, aby zjednodušeným
a rychlým prováděním pozemkových úprav poskytla
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se naší vesnici na její cestě k socialismu pokud
možno rychlá a účinná pomoc při uskutečňování
nových způsobů zemědělské výroby a hospodaření
vubec. To znamená, že práce mají býti provedeny
sice co nejrychleji, ale při tom musí býti tak od-
borné a kvalitní, aby zajišťovaly správný vývoj a
předpokládané výrobní výsledky. Odborně, poctivě
a politicky správně prováděné práce na hospodář-
sko-technických úpravách pozemků osvětlí malým
a středním rolníkům význam a účel navrhovaných
úprav a přivedou je k úzké spolupráci a rozhodo-
vání.

Prvotním úkolem dobře pracujících techniků a
agronomů je trpělivé vysvětlování a spolupráce
s jednotným zemědělským družstvem (JZD) a rol-
níky ihned po příchodu do obce. Úspěšné zvládnutí
úloh vyžaduje, aby každý technik a agronom byl
dokonale obeznámen a přesvědčen o významu a
smyslu hospodářsko-technických úprav pozemků,
které umožňují našim JZD přechod ke společnému
hospodaření.

Typy Jednotných zemědělských družstev.
Podle stupně společného užívání půdy a živého

i mrtvého inventáře lze rozděliti JZD do čtyř typů.

JZD prvního typu.
I. typem jsou jednotná zemědělská družstva, která

zavedla společný osev pH zachování mezí, společně
organisují polní práce, společně užívají družstevní
i soukromé stroje a potahy. Sklizeň připadá členům
individuálně z každé jejich parcely. Společný osev
u těchto družstev je zpravidla jenom částečný.
Družstevníci osévají týmiž kulturami několik 'sou-
sedících parcel, oddělených mezemi. Společně pro-
váděné práce jak členů družstva, tak i potahu a
strojů se účtují většinou podle odpracovaných ho-
din. Při účtování proplácí každý rolník družstvu
všechny práce, které byly na jeho parcelách prove-
deny a dostává naopak od družstva proplaceny
všechny práce, které s členy své rodiny a dále se
svými potahy a stroji vykonal. .

I. typ JZD má však mnoho závažnýcp. nedostatků.
Nedokonalé formy odměňování umožňují i zde vy-
kořisťovánídrobných rolníků. Zachování rozdrobe-
ných parcel znemožňuje využití základních mecha-
nisačních prostředků a zavedení dokonalejší orga-
nisace práce.

JZD druhého typu.
II. typ JZD počítáme již mezi družstva vyšších

typů. JZD druhého typu jsou ta zemědělská druž-
stva, která vytvořila společné osevy zrušením mezí
a hranic mezi jednotlivými parcelami, půdu spo-
lečně obdělávají a společnou sklizeň rozdělují čle-
nům podílem, odpovídajícím výměře jejich půdy.
V těchto družstvech již obdělávají rolníci společně
velké scelené lány a mohou proto mnohem lépe vy-
užít těžkých hospodářských strojů, traktorů, samo-
vazačů anebo i kombajnů než v· družstvech nižších
typů. Práce strojů je u nich mnohem levnější a ob-
dělávání půdy důkladnější než v družstvech prvého
typu. I společnou práci lze v nich mnohem lép3 orga-
nisovat, protože rolníci nejsou od společné práce
odváděni starostmi o vlastní parcely. Proto se

v těchto družstvech rychle rozšiřuje společná práce
v pracovních skupinách a četách.

Zájem, který v nich mají rolníci na vysoké úrodě
a nízkých výrobních nákladech, vede je k tomu, že
zavádějí pracovní normy. Protože pole družstevníků
jsou scelena a družstevníci si rozdělují sklizeň po-
dle výměry, musí družstvo rozdělovat na družstev-
níky i výrobní náklady podle výměry. Každý druž-
stevník má svůj osobní účet, na kterém mu druž-
stvo připisuje ve prospěch odměnu za vykonanou
práci a náhradu za osiva a statková hnojiva, která
družstvu dodal. K tíži mu připíše část výrobních
nákladů podle jeho výměry. Súčtování společných
prací provedou vždy po ukončení prací (po jarních
pracích, po žních a po podzimních pracích).

V družstvu druhého typu je ještě živočišná vý-
roba individuální a také mrtvý inventář zůstává
v individuálním vlastnictví členů družstva, až na ty
stroje, které družstvo převzalo od dřívějšího stroj-
ního družstva, od vesnického boháče anebo je kou-
pilo.

Také II. typ JZD je ještě nedokonalým druž-
stvem. Společné obdělávání půdy a individuální při-
vlastňování si sklizně podle výměry půdy umožňuje
bezpracný zisk. Někde i v družstvu II. typu se stá-
vá, že malí pracují na velké.

J Z D t ř· e tí ho typ u.
III. typem jsou jednotná zemědělská družstva,

kde členové sloučili půdu k společnému obhospoda-
řování a kde odměňují členy tak, že výdělek se roz-
děluje z větší části podle vykonané práce a z menší
části se jim hradí pachtovné podle výměry půdy,
s níž členové vstoupili do společného hospodaření.

V III. typu JZD je už úroda společná a je zde do
značné míry odstraněna možnost bezpracného zisku.
Výši nájemného, které je zde ještě zachováno, si
stanovila na příklad JZD Veleň ve svém provozním
řádu na 10 až 20 procent z čistého důchodu, který
se rozděluje mezi členy. V některých jiných JZD
třetího typu se členové družstva usnesli na nižším
nájemném.

J ZD čtv r t é h oty P u.
IV. typem jsou jednotná zemědělská družstva,

kde členové sloučili půdu ke společnému obhospo-
dařování a kde rozdělují výtěžek hospodaření jenom
podle vykonané práce a neposkytují již členům za
sloučenou půdu žádný pacht.

IV. typ je nejvyšším typem JZD. Je v něm zcela
odstraněn bezpracný zisk a plně uplatněna socialis-
tická zásada odměňování »každému podle jeho
práce«.

V družstvech všech typů zůstává půda v soukro-
mém vlastnictví členů družstva. Družstevníci jsou
na této půdě svobodnými hospodáři.

V družstvech třetího a čtvrtého typu je společná
rostlinná i živočišná výroba usnadněna společnou
krmivovou základnou. Rovněž mrtvý i živý inventář
je společný kromě těch kusů, které si členové po-
nechávají pro osobní hospodaření. Z'l živý i mrtvý
inventář, který členové družstvu odevzdají, dosta-
nou náhradu. Nedávají si ji však s výjimkou osiv,
sádí a krmiv vyplácet okamžitě, aby družstvo hned
Z počátku příliš nezatížili, nýbrž ponechávají ji
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zpravidla podle usnesení členské schůze družstvu
jako bezúročnou půjčku, která bude splacena v ně-
kolika splátkách, anebo súčtována jako investiční
vklad.
V družstvech třetího a čtvrtého typu ponechávají

si rolníci, kteří spojili své parcely v společné hony
a svedli dobytek do společných stájí, malé osobní
hospodářství, které se skládá ze záhumenky ve vý-
měře průměrně půl hektaru, z jedné krávy, jednoho
až dvou telat, z libovolného počtu prasat a drob-
ného hospodářského zvířectva. Takové malé hospo-
dářství je neodvádí od práce na velikých scelených
honech a ve společných stájích, jež jsou hlavním
pramenem důchodů družstevníků, umožňuje jim
však vždy jisté zlepšení životní úrovně.
V obou posledních družstvech (a zejména v JZD

IV. typu) se také práce družstevníků odměňuje nej-
spravedlivějšlm způsobem podle norem a pracovních
jednotek. Jeto odměňování, které poznali českoslo-
venští rolníci na sovětských kolchozech a které po-
dle socialistické zásady »každému podle jeho práce«
nejlépe spojuje soukromý zájem se zájmem společ-
ným a podporuje i zajišťuje trvalou snahu každého
družstevníka pomáhat k dosažení nejlepších hospo-
dářských vý-sledků.
V prúběhu připravování plánu hospodářsko-tech-

nických úprav pozemků bude nutno pamatovat vždy
na to, že neustálé seznamování s plánem navrho-
vané úpravy a jeho výhodami má veliký vliv na
získání malých a středních rolníků pro společné
osevy a pro vstup do JZD.

Všeobecná příprava plánn úpravy.

Mapové podklady.
Mapa jako zobrazení povrchu zemského posky-

tuje přehled o tvarech, velikosti a seskupení všech
pozemků, o kulturách, cestách a vodách. Slouží ke
grafickému znázornění nové.ho stavu držby. Používá
se tedy všech map, které zobrazují dosavadní držbu,
nikoliv však map originálních. nýbrž jejich kopií,
otisků a zmenšenin. V prvé řadě jsou to zmenšeniny
katastrálních map 1 : 5000, nebo otisky katastrál-
ních map v původním měřítku. Není-li katastrální
mapy ani jejího otisku, nutno použít jakéhokoliv
mapového neb plánového podkladu, který zákresem
nejlépe odpovídá skutečnému stavu. Tak na příklad
možno jako podkladu použít i polohopisných násti-
nů z přídělových plánů osidlovacích, plánů z revise
první pozemkové reformy, nové pozemkové reformy,
plánů scelovacích, originálních pří dělových plánů,
geometrických (polohopisných) plánů dosud v ka-
tastrální mapě neprovedených pozemkových refo-
rem, plánů pro výstavbu obcí, na Slovensku map
konkretuálních, map z nápravy pozemkového ka-
tastru, starých map komasačnítMi, map obecních,
držebnostních map bývalých velkostatků a pod.
Otisky nebo zmenšeniny (1 :5000) katastrálních

'map, po případě jiných map vyhotovují Státní ze-
měměřický a kartografický ústav v Praze (SZKÚ),
neb technické referáty KNV, pokud mají k tomu
vlastní zařízení. Nestačí-li SZKÚ, případně KNV
pro krátkost lhůty otisky neb zmenšeniny včas vy-
hotovitia není-ii jiného mapového podkladu, je

třeba, aby skupina sama, případně někteří zaměst-
nanci zeměměřických oddělení technických referátů
NV vyhotovili kopii neb zmenšeninu katastrální
mapy nebo jiného mapového podkladu na pausovací
papír a z této matrice buď svými prostředky nebo
prostřednictvím planografického podniku zhotovili
potřebný počet otisků. Aby se předešlo zbytečnému
zhotovování mapových podkladů kopírováním, je
povinností zaměstnaců zeměměřického oddělení
ONV sledovati vývin JZD a včas žádati zemědělský
referát krajského národního výboru o obstarání
zmenšenin 1 :5000.
V osidlovaných obcích je nutno mapové podklady

doplniti podle grafických pří dělových plánů a polo-
hopisných nástinů, pokud tyto plány pozměúují
stav znázorněný na katastrální mapě. V některých
obcích bude možno použíti za mapový podklad pří-
mo otisků neb snímků grafických pHdělových plánů.
V obcích, v nichž se prováděla revise první po-

zemkové reformy nebo nová pozemková reforma, je
třeba u ONV opatřiti si před odchodem do obce
grafické přídělové plány a polohopisné nástiny, na
nichž jsou zobrazeny držebnostní hranice (hranice
přídělů), vzniklé při těchto reformách.
Jako další mapový podklad je třeba vzíti do obce

příruční katastrální mapu, která slouží hlavně k od-
stranění nejasností na zmenšeninách 1 :5000, v nichž
jsou někdy parcel ní čísla nezřetelná. V krajním pří-
padě, nejsou-li žádné jiné mapové podklady a není-li
možno vyhotoviti kopii katastrální mapy pro neod-
kladnost zahájení prací v obci, může se jako pod-
kladu použíti příruční katastrální mapy, avšak ne-
smí se do ní kresliti. Proto návrh úpravy a její
ř'ešenÍ zakresluje se na skizzu podle této mapy ruč-
ně vyhotovenou. Jsou však také jiné mapy a plány,
které při provádění hospodářsko-technických úprav
pozemků nutno vzíti v úvahu, Jsou to:
1. Upravovací (regulační) plány obcí, které udá-

vají hranice zastavěných a k zastavění určených
částí obce, plochy k průmyslovým, rekreačním a
jiným účelům, mají přímý vliv na vytvoření nového
honového uspořádání pozemků.
2. Snímky generelních projektů větrolamů

1 : 25.000, na nichž je schematicky vyznačen prů-
běh budoucích ochranných lesních pásů a alejí proti
účinkúm větrů.
3. Geonomická mapa,'*) která je výslednicí geo-

nomického průzkumu pro určení půdních typů a
subtypů, jež jsou agronomovi podkladem k řešení
osevních postupů.
V obcích, kde není zakreslena v katastrální mapě

první pozemková reforma, lze použít jako pomoc-
ného mapového podkladu i geometrického plánu
této reformy. V obcích o velkém rozsahu možno po-
užíti i map jiných měřítek (1: 25.000, 1: 10.000)
k vypracování generelu. V některých okresech bude
možno použíti již nové odvozené státní mapy
1 : 5000.
Veškeré výše uvedené mapové podklady v potřeb-

ném množství objednává zemědělský referát KNV

.) Poznamenáváme, že goonomické mapy jSQu uloženy
li Státních výzkumných ústavů zemědělských, a to
u geonomického referátu v Praze II, Krakovská 18.
telefon Č. 295-Q2a v Brně, Hroznová č. 2.

1951/36



Zeměměfietvi
roň. 1/39 (1951) ě. 11

u technického referátu KNV, který podklady bud'
vyhotoví vlastními silami a prostředky, neb objed-
návku (v případě nutnosti) postoupí Státnímu ze-
měměřickému a kartografickému ústavu v Praze.
Pro skupinu je třeba si vyžádati aspoň 5 otisků
(pro pracovní mapy operujícího technika, agronoma
a pro podklad originálního plánu). Veškeré mapové
podklady, zvláště pak příruční katastrální mapa
(která je unikátem), jsou určeny výhradně pro
úřední potřebu. Proto je nutno zacházeti s nimi
s největší péčí a opatrností, aby zůstaly použitel-
nými i pro další hospodářskou výstavbu vesnice.

Písemné podklady.
Písemné podklady pro provádění hospodářsko-

technických úprav pozemků v obci jsou v podstatě
všechny uloženy u zeměměřických oddělení ONV.

J sou to: parcelní protokol, pozemnostní ar:;hy,
seznam pozemnostních archů, rejstřik držitelů, zá-
znam změn a výkaz změn pro běžný rok, byl-li za-
ložen.

V parcelním protokole vyhledává se k po-
zemkové parcele číslo pozemnostního archu, druh
pozemku, jakostní třída a výměra.

V p o zem n o s t ním a r c h u jsou sepsány po-
dle jednotlivých druhů pozemků všechny pozemky
(parcely téhož držitele).

V r e j s tří k u drž i tel Ů, který je veden podle
abecedního pořadí jmen s udáním bydliště, zjišťuje
se při HTÚP, zda držitel má ještě jiný arch. Dále
hledá se v rejstříku i držitel přespolní.

V z á z n a m u z měn jsou vedeny změny, jichž
zápis v katastrálních operátech nebyl ještě prove-
den.

Ve. v Ý k a z u z měn běžného roku jsou zapsány
změny vyšetřené a změny toho roku provedené
knihovně.

Kromě těchto písemných podkl'dů je třeba vzíti
do obce z písemných elaborátů revise první pozem-
kóvé reformy a nové pozemkové reformy »Návrh
přídělu pozemků a budov« a »Přehled pozemkového
majetku« podrobeného revisi podle zákona č. 142/
1947 Sb. nebo vykoupeného a přiděleného podle zá-
kona č. 46/1948 Sb. a případně i »Výkaz směn«.
Tyto elaboráty jsou zpravidla uloženy rovněž u ze-
měměřického oddělení ONV.

V n á vrh u pří děl u jsou uvedena jména a adre-
sy přídělců a přidělené pozemky sestavené obdobně
jako v parcelním protokole.

V pře h ledu p o zem k o v é h o m aj e t k u
zjišťuje se půda, která zbyla původnímu držiteli po
provedení výkupu.

Ve v Ý k a z u s měn jsou uvedeny všechny smě-
ny pozemků, které byly provedeny při revisi první
pozemkové reformy nebo při nové pozemkové re-
formě.

Změny vzniklé při pozemkových reformách nejsou
pravidelně v katastrálních operátech provedeny
nebo jsou provedeny jen částečně. Proto je nutné,
aby operáty pozemkových reforem byly vždy pečli-
vě prozkoumány, dříve než budou stanoveny nároky
úČRstníků HTÚP.

V osidlovaných obcích jako písemných podkladů
používají se v prvé řadě »Návrhy přídělů pozemků

a budov«, které se však musí rozepsat na tiskopis
pozemnostního archu podle kultur, aby byl získán
stejný obraz o půdě zemědělské a nezemědělské,
jako podávají pozemnostní archy. Návrhu přídělu
může se použíti jen za předpokladu, že jeho údaje
souhlasí se skutečným stavem v přírodě, tedy až
po jejich revisi provedené při rekognoskaci upra-
vovaného území. (To znamená, že v »návrzích pří-
dělů« budou provedeny veškeré změny, které byly
při revisi v obci a při rekognoskaci terénu zjištěny.)
Původních pozemnostních archů be použíti pouze
u držitelů, jejichž pozemková držba nebyla osidlo-
váním dotčena.

K těmto podkladúm z osidlovaných obcí nutno
připojiti i »Výkazy směn«, které zachycuji pohyb
půdy osidlované a půdy starousedlíků, která byla
směnou dotčena.

V obcích, kde nejsou po ruce součásti písemného
operátu, nebo kde tyto operáty jsou ve stavu nepo-
užitelném, je třeba pro zjištění držby jednotlivých
hospodářských závodů použíti jakýchkoliv pomůcek,
které slouží národnímu výboru pro předpis osevu
(závodové listy a pod..). Údaje těchto pomůcek je
však třeba prověřiti si výslechem držitelů a uvésti
v soulad s výměrou zemědělské půdy celé obce
(zjištěnou při pochůzce, která se provádí při za-
hájení úprav).

Přípravné práce.
Před zahájením přípravných prací je nutno pro-

věřiti si politickou připravenost obce u OV KSC.
Po opatření všech podkladů je třeba ještě před

zahájením prací vyšetřit, v kterých sousedních ob-
cích byly již provedeny anebo se provádí hospo-
dářsko-technické úpravy pozemků, a řádně si pozna-
menat případné úpravy při katastrálních hranicích
(vyrovnání hranic, směny pozemků, vyústění větro-
lamů a pod.), které je třeba vzíti v úvahu při vy·
pracování generelního návrhu HTÚP a společného
osevu v obci.

V katastrálních operátech sousedních obcí, v nichž
se neprovádějí hospodářsko-technické úpravy po-
zemků, vyšetří se z rejstříku držitelů nebo ze se-
znamu pozemnostních archů jména a pozemnostní
archy držitelů bydlících v upravované obci. Aby
mohly býti tyto údaje zjištěny, je třeba vzíti si do
obce i příruční mapy sousedních katastrálních úze-
mí (pokud nebyla již vyhotovena odvozená státní
map? 1 : 5000) a příslušné součásti katastrálních
operátů sousedních obcí, případně vyhotoví se
z nich výpisy. Jsou-li přespolní pozemky držitelů
upravované obce poblíž katastrální hranice, při-
kreslí se na pracovní mapu, nebo se udělá tužková
poznámka do mapy příruční.

V zájmu přehlednosti doporučuje se před po-
chůzkou připraviti si mapový podklad vybarvením
cest, lesú, sadů, luk, vod a pod. (vybarvení provede
se předepsanými barvami slabě pastelou).

K jednání o úpravách v obci třeba pozvati zástup-
ce MNV, MAV NF, JZD, JSCZ, MV KSC, případně
CSM, CSŽ a jiné lidové a úřední orgány, které mají
na HTÚP zájem. Zástupce ředitelství CSSS nutno
pozvati k zahájení prací několik dnů předem.
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Pozvání těchto orgánů, hlášení o zahájení prací
MNV, vyžádání údajů pro založení větrolamů od
KNV, vyžádání spolupráce oblastního plánovatele
KNV pro případné určení zastavovacího obvodu a
staveb mimo tento obvod v katastrálních územích
většího rozsahu a jiná písemná hlášení, zařidí se
podle místních poměrů v kraji.

Zahájení prací.

Po příchodu pracovní skupiny do obce vstoupí
skupina v jednání se zástupci MNV a JZD, kteří
ji všeobecně seznámí s poměry v obci, zvláště pokud
jde o PZD, ČSSS, ČSSL, nečleny JZD, přespolní po-
zemky, pozemky přespolních držitelů ze sousedních
obcí, výsledky pozemkových reforem a pod. Na zá-
kladě těchto údajů a podle písemných a mapových
podkladů provede technická skupina písemné pří-
pravné práce na formulářích pozemnostního archu,
za účelem zjištění rozsahu upravovaných objektů,
upravovaného území a hrubé rozvahy půdy pojaté
do hospodářsko-technických úprav.

Hru b á r o z vah a.
K zlskání základních plošných údajů doporučuje

se provésti hrubou rozvahu tím zpúsobem, že se vy-
řadí ze svazku pozemnostních archů ty, v nichž je
zapsána půda nezemědělská a půda, o níž je bez-
pečně zjištěno, že nebude do HTÚP pojata (na př.
domky se zahrádkami, majetek lesní, drážní, sil-
niční, průmyslových závodů, veřejného statku a
pod.). Sečtením výměr jednotlivých kultur z těchto
vyloučených archů a dalším jejich odečtením od
úhrnných katastrálních hodnot dospěje se k vý-
měře, která udává půdu podléhající hospodářsko-
technickým úpravám pozemků.

R o z I i š e n í půd n í c h o b j e k t ů.
V upravovaných obcích přichází pro rozlišení

půdních objektů v úvahu: zemědělská půda členú
JZD, nečlenů, půda obecní, půda, na níž vlastník
z jakýchkoliv příčin sám nehospodaří (tedy i půda
pachtovaná), půda vykoupená (která podle zákon-
ných ustanovení má býti pojata do úprav), půda
přespolních držitelů a pod.

Toto roztřídění půdy musí býti provedeno pečlivě,
aby dalo správný obraz o tom, kolik hektarů země-
dělské půdy opravdu do hospodářsko-technických
úprav pozemků bude pojato, případně kolik z ní
půjde ve prospěch JZD a kolik bude patřiti nedruž-
stevníkům. K této půdě je pak třeba připočísti
půdu. ležící v sousedních katastrálních územích,
která patří zemědělcům obce upravované.

Takto získaná výměra půdy je východiskem pro
další členění půdy podle vzdělávání.

Rek o g n o s k a c e t e r é n u.
V předu naznačeného způ,sobu získání hrubé roz-

vahy s rozlišením půdních objektů je nejlépe po-
užíti v zemědělských krajích, kde jsou k disposici
způsobilé operáty pozemkového katastru. V obcích
hustě zalidněných a převážně průmyslových krajů
a v obcích, kde není způsobilého katastrálního ope-
rátu nebo ho vůbec není, je třeba nejdříve provésti
důkladnou rekognoskaci terénu. .

Rekognoskace terénu je přehlídka všech pozem-
kových parcel, které přicházejí v úvahu pro HTÚP.
Tuto přehlídku koná operující technik s agronomem
a předsedou JZD nebo jeho zástupcem, s místním
agronomem neb aspoň s jedním, ale raději s více
místními zemědělci, znajícími dobře držebnostní
i půdní místní poměry. Jsou-li v obci ČSSS, je při
pochůzce třeba přítomnosti i jejich zástupce.

Před provedením rekognoskace jest vhodné tuž-
kou poznamenati na pracovní mapě do parcel přes-
polních držitelů jejich jméno, bydliště a výměry
jednotlivých pozemků. Dále se doporučuje vlastní
i pachtované pozemky ČSSS, n. p., si označiti na
mapě za přítomnosti zástupce přísluš. ředitelství.

Je nutno, aby celý objekt ČSSS byl bezpečně vy-
šetřen. (To znamená zjištění kmenového vlastnictví,
přídělu v osidlování, přídělu podle zák. č. 142/1947
neb 46/1948, půdy získané nuceným pachtem podle
zák. č. 55/1947 Sb., půdy získané směnami, i když
všechny držebnostní převody nejsou v pozemko-
vém katastru provedeny, nebo nedošel zeměměřic-
kému oddělení ONV ani výměr o výkupu a přídělu
na ČSSS.) Takto získaný výsledek je nutno' ještě
srovnati s údaji písemného kat. operátu a případně
doplniti. Na pochůzku terénem vezme si skupináf
dva otisky mapového podkladu, případně příruční
katastrální mapu nebo obojí. Má-li operující tech-
nik provésti hospodářsko-technické úpravy pozem-
ků spolehlivě, musí se důkladnou přehlídkou sezná-
miti s celým prostorem upravovaného území a po-
drobně se obeznámiti se všemi poměry majícími
vliv na HTÚP tak, aby při pozdější práci na mapě
dovedl si vždy vybaviti obraz té části území, na níž
právě pracuje, a mohl správně posouditi, zda to či
ono lze v terénu provésti. .

V osidlovaných územích musí býti rekognoskace
provedena zvlášť ,pečlivě vzhledem k změnám, kte-
ré mohly nastati v době po vyhotovení přídělových
plánů. Veškeré změny při pochůzce zjištěné se pro-
vedou zápisem v »Návrhu přídělu pozemků a bu~
dov«.

Změny kultur.
V obcích, ve kterých nejsou způsobilé písemné

katastrální operáty nebo vůbec chybí, je hlavním
úkolem rekognoskace revise zemědělských kultur
(vzdělávání).

Technik při pochůzce území pečlivě sleduje, zda
kultury vyznačené na mapě odpovídají kulturám
v přírodě. Nalezené změny, jde-li o celou parcelu,
se pak ihned poznamenají tužkou na mapě a pří-
padně ještě do záznamu na listu papíru. Jde-li
o změnu kultury na části parcely, vyznačí se tato
změna jen v hrubých rysech a míry se poznamenají
přímo na pracovní nebo příruční mapě. Zvlášť je
si třeba všímat nových vodotečí, cest, pískoven,
lomů, hlinišť a pod. Případné změny je třeba zamě-
řit a zakreslit do mapy. U širokých mezí, které
jako pastviny mají svá parcelní čísla a nebudou
rozorány, nelze tyto plochy pastvin vtěliti do orné
půdy.

V úřadovně skupiny zakreslí technik co nejjed-
nodušším způsobem změny kultur a jiné změny do
mapy a provede výpočet změněných parcel zhruba
z originálních měr anebo měr odsunutých dřevě-
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ným měřítkem. Byla-li přehlídka kultur v obci pro-
vedena již dříve, vyznačí se vyšetřené změny kultur
v pracovní mapě před odchodem do obce. Změny
kultur zjištěné a vyšetřené při pochůzce (tedy ni-
koliv změny kultur navrhované v rámci HTÚP)
připíší se sumárně pod úhrnné katastrální hodnoty
a novým součtem se původní úhrnné katastrální
hodnoty opraví.

Zjištění plochy plodin a stavu hnojení.

Agronom při pochůzce kromě jiných prací po-
znamenává si na mapě do každé parcely nebo dílu
parcely tužkou plodinu dosavadního osevu. Je-li na
jedné parcele více plodin, poznamená se tužkou je-
jich rozhraní jen ve zcela hrubých rysech bez mě-
ření nebo se potřebné rozměry získají odkrolmvá-
ním neb sáhovačkou či dvoumetrovkou. U vojtěšky,
jetelu a jiných travin se zároveň poznamená stáří
a užitkovost. Na mapovém podkladě, vyhotoveném
přibližně od ruky, se pak jednotlivé kultury vy-
značí vhodnými značkami a barvami. Takto doplně-
ný plán \slouží jako pomůcka při rozvrhování jed-
notlivých honů společných osevů a k účelu, aby
se pokud možno nejlépe mohl zachovati správný
sled plodin v honech po před plodinách.
V př'ípadech, že je držba příliš rozdrobená a

všechny plodiny jsou střídavě zastoupeny přibližně
ve stejné míře, je zbytečné v mapových podkladech
je vyznačovati, neboť správný sled plodin nelze
v zásadě zachovati.
Zároveň při poznamenávání jednotlivých plodin

zaznamená si agronom na mapový podklad stav
hnojení zhruba podle parcel a dílů parcel se zřeteJ
lem k předplodinám, pokud je to přítomným zá-
stupcům obce známo. Jinak zjistí agronom stav
hnojení dotazem u každého držitele. Plán stavu hno-
jení lze vyhotovit rovněž jako náčrtek od ruky a
pro přehlednost se může stav hnojení vyznačit růz··
nými barvami. Tento plán pomáhá skupině rovněž
při rozvrhování honu, hlavně však slouží agrono-
movi při sestavování hnojařského plánu v honech.
Zjišťování stavu hnojení má význam jen při větších
výměrách jednotlivých plodin.

U r č e n í z a s t a v i tel n é č á s t i ob c e.
Při pochůzce se určuje také (za přítomnosti tech-

nického referenta MNV) předpokládaná hranice
zastavěné a k zastavění určené části obce. Při tom
se přihlíží k platnému zastavovacímu a regulačnímu
plánu, případně ke směrnému neb zastavovacímu
plánu, pokud jsou k disposici (zákonč. ~O/49 Sb.).
Nemá-li obec vůbec zastavovací směrný plán, vy-
značí se hranice zastavěné části a podle potřeby
očekávaného růstu obce ponechají se pozemky k bu-
doucímu zastavění. V obcích průmyslových oblastí
neb v blízkosti velkých měst, kde lze předpokládati
velký stavební a průmyslový rozvoj, doporučuje se
požádat plánovací referát KNV, aby vyslal do obce
oblastního plánovatele, který společně s pracovní
skupinou stanoví zastavěné a k zastavění určené
ěásti obce. O jednání zástupce plánovacího referátu
KNV sepíše se vždy stručný zápis, v němž bude po-
psána navrhovaná hranice k zastavění určené části

s odůvodněním případné změny dosud platné hrani-
ce zastavitelné části obce. Hranici k zastavění urče-
né části obce poznamenává technik při pochůzce na
mapovém podkladu (měkkou tužkou).

Předběžné umístění honů a kultivační
pr á ce.

Při pochůzce se zjišťuje, které pozemky se hodí
pro utvoření honů. Provádí to agronom společně
s technikem a s místními znalci půdy. Je třeba
dbáti toho, aby zvláště v území více členěném tvo-
řily tyto pozemky větší celky, aby nebyly na prud-
kých svazích, t. j. ~by je bylo možno snadno obdě-
lávati těžkými zemědělskými stroji ve směru vrstev-
nic a konečně, aby hony zůstaly ohraničeny pokud
možno starými mezemi. Obvody těchto pozemků
poznamenává si technik na mapový podklad sou-
časně s mezemi, které nelze rozorat. Takovými me-
zemi jsou meze vyšší než 1 mm nebo meze v terénu
terasovitém či svahovitém, které se nechávají stát
a volí se v nich pouze vjezdy na pole uprostřed neb
na kraji, podle přístupnosti. Dále jsou to meze,
které nutno ponechati v zájmu znemožnění vodní
erose (která by mohla způsobiti značné znehodno-
cení zemědělské půdy nebo její sesuti). Meze, kte-
ré nemají býti rozorány, vyznačí se v plánu červeně
plně. Rovněž je účelné pro budoucí tvoření honu
poznamenávati si šipkami svahovitost terénu a
směr orby.
Při pochůzce je třeba stále pamatovati na poz-

dější kultivační práce »Ústředí pro mechanisaci
zemědělství« (ÚMEZ) a poznamenávati si na pra-
covní mapu neb skizzu šířky, délky i výšky mezí,
cest, příkopů a úvozů, které budou rušeny. Zvláště
u mezí, které mění svůj tvar, je nutné situačně za-
chytiti rozměry ve zlomech a bodech tvarové změny
meze tak, aby bylo možno předem určiti zemní ku-
baturu. U úvozů určených ke zrušení je třeba po-
znamenati šířku nahoře i dole a hlavně délku, neboť
v případě, že součet délek mezí a úvozů navržených
ke zrušení přesahuje 2 km, musí si příslušná komise
z KNV sama provésti pochůzku a šetření v poli.
Zjištěné údaje důležité pro kultivační práce je

třeba uvésti v technické průvodní zprávě (zprávě
o místních poměrech), aby úMEZ mohlo si práce
plánovati. Třeba uvésti i okolnost, že na př.: JZD
si provede rozorání mezí samo neb žádá odstřel mezí
určité délky a kubatury a pod.
Při pochůzce zjišťují se také pozemky hodící se

na zalučnění, zalesnění nebo pro ovocné sady. Při
navrhování velkých ploch polních sadů je třeba
zvláště pečlivě dbáti připomínek úředního pomo-
loga.
Úkolem techniků i agronomů je však nejen vy-

řadit nevhodné plochy pro orbu, ale zjistiti i plochy
do normálního osevu nezařazené, které bude nutno
přeměnit na ornou půdu. Pro úsporu času doporu-
čuje se současně při pochůzce vyznačovati upravené
hranice mezi loukami a rolemi kůly.

Větrolamy.
Při pochůzce vyhledává se vhodné umístění

větrolamů, nedostavil-li se již dříve odborník z KNV
na zakládání větrolamů. Jsou-li větrolamy v kraji
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plánovány, požá~á skupinář před odchodem do obce
zemědělský referát KNV o vyslání odborníka, ne-
zařadil-li dosud KNV jeho účast v obci do pracov-
ního plánu.
Pro hlavní větrolamy zajišťují se pásy pozemků

v šíři 13 m tak, aby byly přibližně kolmé na
hlavní směr převládajících větrů. Pro vedlejší
větrolamy, které mají býti kolmé k větrolamům
hlavním, zajišťují se pásy pozemků v šíři asi 11 m.
Hlavní větrolamy navrhují se asi ve vzdálenosti
650 m až 1 km od sebe, případně i více, vedlejší
větrolamy 1 km až 2 km i více od sebe. Hlavní
větrolamy mají navazovat na ty, které byly již pro-
jektovány v sousedních územích.
Dostaví-li se qdborník na zakládání větrolamů,

je třeba sepsat o umístění větrolamů stručný zápis.

Z j i š ť o v á n í pod m í n e k pro a r o n d a c e,
směny a společná zařízení.

Je-li při pochůzce přítomen zástupce Českosloven-
ských státních statků, n. p. (ČSSS), mohou se ihned
zjišťovat podmínky pro vhodné arondace a scelení
pozemků státních statků. Je třeba dbáti zásady,
aby státní statky získávaly po úpravě půdu pokud
možno v jednom celku a celý objekt ČSSS byl po
úpravě účelně arondován. Prochází-li technik úze-
mím při katastrálních hranicích, všímá si podmínek
pro vzájemné směny pozemků přespolních držitelů
s obou stran hranic katastrálních území, podmínek
pro vyrovnání katastrální hranice a podmínek pro
vydělení pozemků přespolních držitelů při katastrál-
ních hranicích.
Není-li v obci vhodných budov pro společné ustá-

jení dobytka, vyhledá se při pochůzce příhodný po-
zemek pro postavení společných stájí a výkrmen
a zároveň se zjišťují na přilehlých pozemcích pod-
mínky pro zřízení výběhů a pastvin. Při tom je
třeba uvažovati hospodárnost stavby, dostatečné
množství vody, možnou krmivovou základnu a pod.
Při velké rozloze katastrálního území je třeba

zkoumati také podmínky pro vytvoření center no-
vých ekonomických jednotek (dvorců). Při pochůz-
ce zjišťují se též podmínky pro založení drůbežáren,
obnovení nebo zřízení rybníků, zřízení koupališť,
sportovních hřišť, podle potřeby zřízení neb rozší-
ření zelinářských ploch, vinic, chmelnic a pod.
Kromě shora uvedených úkonů musí si členové

skupiny pečlivě všímat a případně poznamenávat
na mapovém podkladu tvary terénu, úvozů, cest a
jejich jakosti, dopravních poměrů, možností zrušení
přebytečných cest, možností snadného a levného
zřízení nových cest a pod.

Hrubá rozvaha po rekognoskaci.
Nebyla-li rozvaha provedena způsobem dříve po-

psaným, provede se rozvaha až po rekognoskaci
asi tímto způsobem:
Vyznačí se na mapě půda vyloučená ze společ-

ného obhospodařování. Je to půda státních statků,
různých ústavů a podniků, reservací, Českosloven-
ských státních lesů, n. p. a pod. Potom se vyhotoví
soupis všech pozemků, které byly pojaty do operač-
ního prostoru, a to tak, že tyto pozemky rozdělí se
na menší skupiny ohraničené cestami, vodotečemi,

vysokými mezemi, katastrální hranicí a pod. Roz-
hraní je nejlépe označiti v pracovní mapě tužko-
vými křížky. Pak vypíší se všechny parcely do for-
muláře, který si lehce zhotovíme z nějakého nepo-
užívaného tiskopisu. Jedenotlivé sloupce nadepíší
se takto: číslo pozemnostního archu, číslo parcely,
výměra a další sloupce nadepíší se později podle
potřeby. K číslu parcelnímu připisuje se současně
i kultura, je-li jiná než role. (Na př. hon III, hon
IVb, větrolam, záhumenka a pod.). Z parcelního
protokolu se vypíší čísla pozemnostních archů a vý-
měry, jejichž sečtením obdrží se výměra skupiny.
Sečtením výměr skupin a odečtením výměr všech
pozemků vyloučených ze společného hospodaření a
pozemků určených pro společná zařízení, získá se
výměra pozemků předběžně určených pro honové
hospódaž'ení. Pro kontrolu je třeba odškrtnouti
v parcelním protokole výměru u každé parcely a ni-
koliv jen číslo parcelní. Konečně v parcelním pro-
tokole je nutné poznamenati (odškrtnutím) u pří-
slušných parcel jejich přemístění do sousedních
obcí (při změnách katastrálních hranic, směnách,
náhradách a pod.).
V obcích, kde nejsou způsobilé písemné operáty

nebo vůbec chybí, je třeba rozvahu vypracovati na
základě údajů z rekognoskace, doplněných informa-
cemi zástupců obce, JZD a zúčastněných stran.
Poznamenává se, že výše popsaný způsob hrubé

rozvahy lze výhodně použíti v území osidlovaném
nebo v katastrálních územích s nevyhovujícími ka-
tastrálními operáty. Skupináři ponechává se na vůli
volba způsobu provádění hrubé rozvahy podle da-
ných poměrů.

Uvědomovací schůze.
Nebyla-li dosud svolána uvědomovací (informač-

ní) schůze všech zemědělců v obci -a je-li jí třeba
uspořádat, je vhodné svolat schůzi po provedené
rekognoskaci terénu, kdy skupina má již přehled
o držebnostních poměrech a rozvaze půdy a kdyl--
má již aspoň přibližné představy, jak bude vypadat
plán úpravy po konečném zpracování. Tato schůze
je někdy jedna ze základních podmínek úspěšného
provedení hospodářsko-technických úprav pozemků,
a proto má býti řádným poučením všem držitelům
pozemků o významu úpravy a hlavně o způsobu
jejího provedení.
Uvědomovací (informační) schůze je někdy sou-

časně plenární schůzí JZD, z níž vychází rozhod-
nutí, pro který typ družstva budou provedeny hos-
podářsko-technické úpravy pozemků a u kolika
honů bude· zaveden osevní postup. Dále může tato
schůze rozhodnouti o zřízení společných zařízení,
o velikosti záhumenek a pod. Dává tedy operují-
címu technikovi a agronomovi konečné směrnice
pro vypracování návrhu HTÚP. Má-li toto -vše JZD'
vyřešeno již před příchodem technické skupiny do
obce, může se státi tato schůze pouze informativ-
ním poučením všech zemědělců o dalším technickém
postupu prací.
Na schůzi mají býti přítomni místní poliUčtí či-

nitelé a zástupci OV KSČ, případně ONV. Tito vy..,
světlí na schůzi význam společného hospodaření,
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podrobně vysvětlí typ družstva, který má býti
v obci zřízen a všechny výhody společné práce.
Clenové agro-technické skupiny vysvětlí dosa-

vadní a zamýšlený postup prací a očekávaný jejich
výsledek.
Aby bylo možno dále v práci pokračovat, je třeba,

aby na této schůzi - nestalo-li se tak již dříve -
byla získána většina tolníků obce pro společný osev
s rozoráním mezí. Za většinu nelze považovat me-
chanicky 51%, nýbrž převážnou většinu malých a
středních rolníků podle poměrů v jednotlivých ob-
cích. Doporučuje se vzíti si na schůzi pro ukázku
vzorně vypracovaný plán a elaborát některé obce
s provedenými HTÚP.

Technické řešení plánu úpravy.
Směny pozemků.

Směn y s Č S S S a s měn y v z á j e mně pře s-
p o I n í c lÍ p o zem k ů.

Po provedení rekognoskace a po uvědomovací
(informační) schůzi je m<;>žnopřikročit k vypraco-
vání návrhu na provedení HTÚP v mapě.
Při projednávání směn se státními statky je bez-

podmínečně nutna přítomnost splnomocněného zá-
stupce příslušného ředitelství ČSSS. Při větších
směnách nebo při vypuštění pozemků z držby ČSSS
větší výměry, je třeba souhlasu krajského inspek-
torátu státních statků. Přítomnost zástupců JZD
je při každém jednání samozřejmá. Jakmile nastane
dohoda mezi CSSS a JZD o umístění pozemků stát-
ních statků, je třeba sepsati výstižný zápis o prú-
běhu jednání, který příslušní zástupci ihned pode-
píší. Potom se může přikročiti k propočítání a defi-
nitivnímu umístění pozemků státních statků a k vy-
značení na mapě.
Směny přespolních pozemků v upravované obci

s přespolními pozemky v sousedních obcích nasta-
nou tehdy, když katastrální hranice mezi obcemi
není zároveň jejich majetkovou hranicí, takže
držitelé z obou obcí mají pozemky na obou stranách
katastrální hranice. Pak je třeba (nejde-li jen
o drobné držitele z upravované obce, kteří vlastní
pozemky v sousední obci) provésti vzájemné směny
tak, aby pozemky držitelů ze sousední obce nepřeká-
iely společným osevům v upravovaném území. Tyto
směny lze provésti tak, že se vypíší do Eeznamu
(výkazu) směn všechny pozemky přespolních drži-
telů ze sousedních obcí a do jiného sezm.mu (vý-
kazu směn) všechny pozemky držitelů z upravované
obce v sousedním území. Vzájemným porovnáním
výměr, bonity a vzdálenosti od obce jednotlivých
pozemků nalezne se nejvhodnější způsob přidělení
náhradních pozemků držitelům ze sousední obce.
Případný rozdíl půdy vyrovná se při katastrální
hranici.
Je-li návrh na směny připraven, pozvou se zá-

stupci MNV ze sousedních obcí a všichni zúčast-
nění držitelé k projednání navržených směn. O do-
hodě sepíše se zápis, který podepfší zástupci .JZD
a MNV sousedních obcí a případně všichni držitPlé
směňovaných pozemků, bydlící v sousedních obcích.
Na plánu poznamenají se výměry přírůstků a úbyt-
ků upravovaného území.

Směny jednostranně přespolních
. pozemků.
Jsou-li v upravovaném území pozemky držitelů ze

sousední obce a domácí držitelé nemají v sousední
obci pozemky, provede se přidělení náhradních po-
zemků přespolním držitelům při katastrální hranici
s touto obcí. Při tom je nutno dbáti toho, aby se
katastrální hranice pokud možno nejúčelněji vyrov-
nala v zájmu mechanického obdělávání. Vyrovná-
vá-li se katastrální hranice, je třeba k jednání po-
zvati zástupce MNV ze sousední obce a vyhotoviti
příslušné zápisy neb jejich podpisem přímo na plánu
potvrditi sjednanou předběžnou dohodu. Nepřeká-
ží-li ciZÍ přespolní pozemky při katastrální hranici
úpravě, nemusí jich býti dbáno. Naproti tomu po-
zemky místních držitelů při hranicích v sousedních
územích, začlení se přímo do obvodu upravovaného
území. V tomto případě není nutno navrhovati změ-
nu katastrální hranice, i když bude při obdělávání
později rozorána.
Jsou-li pozemky místních držitelů v sousedním

území roztroušeny a provedení směn za pozemky
v témže území při katastrální hranici by bylo z růz-
ných důvodů velmi obtížné, vypustí se tyto pozemky
z úprav až do doby, kdy v tomto území budou pro-
váděny HTÚP. Potom se vydělí v jednom celku při
katastrální hranici.

Směny pro vyrovnání hranic
katastrálního území.

Účelem HTÚP jest také upravení tvaru pozemků
tak, aby je bylo možno snadno hospodářsky obdě-
lávat, tedy aby hony měly co možná nejrovnější
hranice. Hraničí-li nově navrhované hony s hospo-
dářsky neudržitelnou katastrální hranicí neupravo-
vaného katastrálního území, musí se v rámci HTÚP
nalézti vhodné řešení pro její vyrovnání. Vyrovnání
provede se tak, aby z území do, území přecházely
navzájem stejné části, je-li bonita půdy na obou
stranách přibližně stejná a nemají-li držitelé zájem
na jiném řešení. Je-li při katastrální hranici v sou-
sedním území více držitelů, je třeba za části jejich
parcel dáti jim náhradou stejné výměry z části,
která k jejich území vyrovnáním připadla. Aby zů-
staly jejich pozemky v celku, je mnohdy třeba pří-
pad ještě řešit částečnými směnami pozemků drži-
telů v sousedním území.
Připomíná se, že návrhy na změny (vyrovnání)

katastrálních hranic třeba prováděti jen v naléha-
vých případech odůvodněných držbou, komunika-
cemi neb vodotečemi. Jinak hony přesahující ka-
tastrální území nejsou ještě podmínkou změn ka-
tastrálních hranic.

Opravy vlastního území.
Po vyřešení nároků nepřímých účastníků HTÚP

může býti přikročeno k úpravám vlastního území.
Tak jako bylo nutné při projednávání nároků

nepřímých účastníků s těmito osobně jednat, vy-
stupuje tato nutnost přímého jednání s každým
držitelem tím více před konečným vypracováním
návrhu. Zvlášť je nutno s držitelem přezkoušet,
zda údaje o výměře a kultuře v katastrálním pí-
semném operátě nebo v jiném pomocném operátě
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(závodové listy a pod.) souhlasí se skutečností a
zároveň, je-li to potřebné, projedná se s ním, jak
bude při úpravách naloženo s jeho pozemky.

Záh umenky.

S definitivním vyznačením hranice zastavěné a
k zastavění určené části obce (která byla určena
při rekognoskaci) na mapě, úzce souvisí řešení zá-
humenek. Záhumenka je pozemek, který se pone-
chává držiteli k samostatnému hospodaření. Jak
z pojmenování vyplývá, jde o pozemek přimykající
se přímo k obydlí účastníka. Nelze-li ho pro různé
příčiny přidělit u obydlí, vyberou se pro tento účel
pozemky pokud možno nejblíže obce, a to tak, aby
nenarušily honové hospodaření. Maximální velikost
záhumenek všech účastníků úprav určí plenum JZD.
Nemá být větší než 0,5 ha pro účastníka. Při sta-
novení této půdy je třeba počítat s určením záhu-
menkové reservy pro případný přírůstek účastníků
úpravy (pro přísun nových pracovních sil z jiných
obcí). Připustí-li to terénní poměry, navrhne se za
záhumenkami cesta, která odděluje záhumenky od
ostatních úprav.
Každou záhumenku třeba označiti červeně číslem

popisným v kroužku s uvedením v~měrY a na okraji
plánu připojit výstižnou legendu. Vytyčovací prvky
poznamenají se bud' přímo na mapu nebo na zvlášt-
ní vytyčovací náčrt. Přespolní držba označí se vždy
výměrou, jménem držitele a jeho bydlištěm.
Záhumenky přidělují se zásadně všem čl~nům.

Pro případ pozdějšího vzrůstu členské základny
ponechá se pro další přidělování záhumenek vhodná
půdní reserva. (Do záhumenky započítá se i' za-
hrada u domu.)
Záhumenka může býti ve zvláštních případech

přidělena i členům JZD, kteří nejsou vlastníky půdy
(na př. býv. pachtýř, deputátník a pod., jehož hlav-
ním zaměstnáním je práce v JZD).

Společná zařízení.

Po vyřešení záhumenek vyznačí technik společně
s agronomem definitivní umístění společných stájí,
přidružených hospodářských budov a zařízení,
k nimž přičlení společné výběhy a případně i past-
viny.
Potom se vymezí na mapě pozemky určené pro

stavbu drůbežárny. Mají to být pozemky suché,
zastíněné a chráněné ptoti větrům. Pak se vyznačí
pozemky určené na rybníky, koupaliště, hřiště, zeli-
nářství, případně vinařství, na sady, lesy a pod.
Na každou upravovanou část jest napsati k čemu

je určena a jakou má výměru (na př. ovocné sady
14,26 ha, drůbežárna 2,20 ha a pod.).

n.ešení drobné držby a náhradních
p o zem k ů n e č len ů.

Nyní se přistoupí k řešení náhradních pozemků
nečlenů, jejichž pozemky nelze pro malou výměru
zapojit do honového hospodaření a jejichž nárok
nebyl záhumenkou úplně vyčerpán.
Pro tuto drobnou držbu musí býti nalezeny ná-

hradní pozemky, a to co nejblíže obci. Při tom je
nutno dbát zásady, že drobní zemědělci mají být

zvýhodněni nejen co do vzdálenosti, ale též pokud
možno i y bonitě a ploše, že střední zemědělci ne-
smějí být poškozeni a konečně že venkovským bo-
háčům mají být jejich pozemky určeny v nejvzdá-
lenějších a bonitně nejhorších půdách. .
Náhradní pozemky drobných a středních země-

dělců a nečlenů umísťují se nejlépe na takové po-
zemky, které svým tvarem nebo polohou nevyhovují
dobře pro honové hospodaření.
Při rozhodování o umístění náhradních pozemků

je bezpodmínečně nutno, aby držitel byl při jednání
přítomen a s umístěním (podle možnosti) souhlasil.
Definitivní vyznačení náhradních pozemků na mapě
se provede až po projednání veškeré drobné držby.
Do každého náhradního celku se vepíše číslo po-

pisné, výměra a případně také jméno držitele.
Vytyčovací prvky se vyznačí bud' přímo n~ mapě
nebo na zvláštním vytyčovacím náčrtu.

U r č e n í hon ů.
Nyní je možno vyčíslit výměru půdy, která zbyla

pro honové hospodaření..
Agronom spolu s místními činiteli a technikem

určí počet rotací (cyklů) - (vzhledem k předem
projednávanému travopolnímu systému) - a v nich
počet honů. Počet rotací je závislý na velikosti
upravovaného území a na jeho geonomických sub-
typech. Při menších katastrálních územích je ob-
vyklá jedna rotace. Při velmi rozsáhlých územích
je třeba pamatovat na zřízení nových dvorů jako
hospodářských center ekonomických jednotek.
Vypočtenou výměru území (příp. rotace) dělíme

počtem honů a obdržíme průměrnou výměru honu.
Nyní za součinnosti s agronomem a s místními či-
niteli vymezí se jednotlivé hony na mapě. Při tom
je nutno dbáti, aby hony byly ohraničeny pokud
možno starými vysokými mezemi a byla dodržena
zásada přibližně stejné výměry honů s maximální
odchylkou mezi největším a nejmenším honem
5-7%. Větší odchylky se odůvodní v průvodní
zprávě, na př. horší bonitou, členitostí terénu a pod.
Pro zajištění dostatečného množství ušlechtilého
osiva umístí se semenářské dílce ve výměře jedné
pětiny honu v každém honu na nejlepší bonitě.
Při navrhování honů je třeba stále uvažovati

možnosti mechanického obdělávání půdy a snažiti
se, aby aspoň 4 hony byly vymezeny v so~v~~lých
celcích a další tři hony aby se skládaly neJvyse ze
2 dílů. Poslední hon může pak míti 6 i více dílů.
V pohraničních osidlovaných obcích bývají hra-

nice nově navržených honů ztotožňovány s přídělo-
vými hranicemi, - které jsou v přídělových plá-
nech vyznačeny červeně (nové hranice) - aniž by
tyto přídělové hranice byly předem technicky pře-
zkoušeny. Tím často dochází oproti skutečné výměře
a umístění honů k podstatným plošným i situač-
ním rozdílům, které později ovlivňují plánování ze-
mědělské výroby.
Jelikož tyto závady jsou vesměs způsobovány

předchozími technickými chybami zaviněnými při
osidlování (na př. nepřesným zákresem přídělové
hranice, jen přibližným plošným výpočtem přídělů,
chybnou výměrou v návrhu přídělů a pod.), je nut-
no, aby ty hranice honů, které se ztotožňují s hra-
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nicemi přídělů, byly řádně měřicky, zákresem i
plošně přezkoušeny a tím se vyloučily pozdější ne-
správné výměry honů.

Nové cesty .a vodní příkopy.
Současně při určování umístění jednotlivých honů

a řešení jejich tvaru třeba řešiti síť cest a odvod-
ňovacích příkopů. Vychází se ze staré sítě cest,
V níž se provádí jen nejvýše potřebné úpravy
vzhledem k novému honovému uspořádání půdy
s přihlédnutím k terénním poměrům. Každá navr-
žená nová cesta se musí dobře uvážit, aby nebyla
zbytečná a její zřízení nebylo příliš nákladné.
Obráceně je zase nutno přihlížeti k tomu, aby
všechny hony i jejich části měly řádné příjezdní
cesty.
Při řešení návrhu nových cest je tř~ba dbáti těch-

to základních předpokladů:
Má-li býti cesta určena k provozu oběma směry,

musí býti vozovka široká v rovinném terénu nej-
méně 6 m. V terénu svahovitém je nutno bráti zře-
tel na násypy a výkopy a vyvarovati se návrhu
nových cest ve svazích s výkopy, zářezy a násypy.
Není účelným navrhovati rozšíření cesty ve sta-

rém úvozu, ale raději navrhnouti novou suchou
cestu vedle úvozu. V rovinném terénu se úvozy
zrušují, ve svazích se ponechávají jako vodoteče.
Při vyústění nových cest třeba pamatovati s jejich
rozšíř'ením.
Při návrzích odvodňovacích příkopů je nutno vo-

liti jejich šíři nejméně 1,5 m, určiti správný sklon
odpadu (který se P9znamená v mapě spádovou šip-
kou), vyústění a povinnost údržby.
Návrh vodotečí třeba projednati ve vodoprávním

řízení.
Obdobně jako se řeší cesty současně při navrho-

vání honů, je nutno současně s hony řešiti defini-
tivní umístění větrolamů.

C í s Io 'lán í a pop i s hon ů.
Jakmile agronom určí jaké budou plodiny v příš-

tím roce na tom kterém honu (osevní postup), je
možno hony očíslovat. Je-li v obci jedna rotace,
očíslují se hony římskými číslicemi. Při rozdělení
honů na několik části připojí se zpravidla k číslům
honů další označení, na př.: la, lb, lIla, IVc nebo
1/1, 1/2 a pod. Při dvou i více rotacích je třeba
volit takové označení, aby každá rotace byla samo-
statně a jednoznačně určena, na př.: 1a, lb, Aa,
Ab a pod.
Do každého honu nebo jeho části se píše celková

výměra honu nebo jeho části. Do každého náhradní-
ho pozemku (dílu) nečlena se zapíše výměra, jmé-
no a bydliště s čp., případně jen výměra a čp.
Vytyčovací prvky se vyznačí na mapě, případně

na vytyčovacím náčrtu.
Jest samozřejmé, že celkové výměry honů se po-

čítají bez ploch potřebných na větrolamy. Do kaž-
dého dílu větrolamu se vepíše skutečná výměra.
Na konec se navrhuje v honech držba nečlenů

JZD tak, aby v každém honu měl pokud mož-
no ten který nečlenstejnou výměru. Tyto držb)'

nečlenů se umisťují na okraji honů, případně na
menší části honů tak, aby JZD zůstala půda pokud
možno v celku a ve tvarech dobře obhospodařova-
telných. Držitelé, u nichž je naděje, že vstoupí do
JZD nejdříve, se umisťují v sousedství objektů
JZD a držitelé, u nichž zatím nelze očekávat, že se
stanou členy JZD, se umisťují nejdále od pozemků
JZD. Toto pořadí určí představenstvo JZD. I tu
je třeba dbáti zásady, aby malí a střední zemědělci
nebyli touto úpravou poškozeni.

A d j u s t a cep lán u.
Nyní se plán adjustuje. Pracuje-li skupinář na

otisku mapy, vyznačuje všecky nově utvořené hra-
nice obvyklým způsobem, t. j. červenou barvou.
Pracuje-li s příruční katastrální mapou a se zmen-
šeninou na paus ovacím papíře (která je »matri-
cí«), vyznačí nové hranice červeně na manuálech -
které je třeba vždy vyhotovovat - a na matrici
vyznačí je černě. Při rekognoskaci definitivně ur-
čené hranice zastavěné a k zastavění určené části
obce se vyznačí na mapě libovolným vhodným způ-
sobem.
Obvody honů se označí buď křížky neb obtažením

silnější čarou tak, aby lineament obvodu nebyl
porušen. Na vhodném místě se umísti nadpis: Plán
hospodářsko-technických úprav pozemků v .
okres ..... Pod nadpis se napíše: Typ JZD .
(na př. III). Dále se umístí měřítko plánu a na
volném místě se nakreslí a vyplní tabulka osevního
postupu. Na jiném místě se připojí schvalovací do-
ložka »Schváleno dne ... «, která se dá na schvalo-
vací schůzi podepsati zástupcům místních lidových
orgánů MNV, MAV NF', JZD, KSČ a případně také
zástupcům ONV (zemědělského referátu), OVKSČ
a je-li třeba i zástupcům ČSSS a sousedních obcí.
Dále plán podepíší členové pracovní skupiny.
Výklad nově použitých značek nebo způsobů vy-

značení je třeba provésti v legendě na okraji plánu.
Protože dosud vyhotovené plány HTÚP vykazují

značnou nejednotnost v adjustaci, uvádí se jako pří-
klad podrobný způsob adjustace s použitím růz-
ných čísel tužkových pastel »Technicolor« s ohledem
na zachování předepsaných barev plodin.

1. Původní katastrální hranice označí se černými
tečkami na lineamentu. Obvod vyloučené části ozna-
čí se plně černě tužkou Č. 23. Nová hranice hospo-
dářského území JZD označí se červeně čerchovaně.
. Přírůstky k upravovanému území ze sousedních .
obcí označí se směrovou šipkou přetínající katas-
trální hranici. Nad šipkou bude napsáno písmeno
»Z« a pod ní plošná výměra přírůstků. úbytky
z upravovaného území k sousedním obcím se označí
rovněž směrovou šipkou přetínající katastrální
hranici, ale nad šipkou bude napsáno písmeno »K«
a pod ní plošná výměra úbytků.

2. V zájmu přehlednosti a rychlé orientace označí
se na pracovní mapě i plánu stávající:

lesy - plošným slabým kolorováním tužkou č. 23,
sady - pouze běžnou smluvenou značkou černě
(bez plošného kolorováni),

louky - slabým plošným kolorováním tužkou č. 15,
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pastviny - stejným kolorováním jako louky, ale se
smluvenou značkou »p«,

chmelnice - plošným kolmým mřížkováním tužkou
č. 18 a černým vepsáním zjednodušené smluvené
značky v podobě písmo »L« (u větších ploch pro-
vede se mřížkování jen po obvodě v šíři asi
2 cm),

vinice - jako chmelnice, s příslušnou smluvenou
značkou,

vody - plošným slabým kolorováním tužkou č. 10
(u rybníků bude kolorování u obvodu syté a ke
středu plochy bude zeslabováno),

cesty a silnice - plošným slabým kolorováním
tužkou č. 5,

železnice - plošným silnějším kolorováním tužkou
čís. 8.

3. Plochy navržené:
k zastavění - vyznačí se řídkým šikmým šrafová-

ním v celé ploše tužkou č. 5 a do středu plochy
vepíše se červeně poznámka »na zastavění« s pří-
slušnou výměrou,

na výběh - ohraničí se zeleně tužkou č. 15 s ve-
psáním plochy,

na hřiště - bez kolorování, pouze s výměrou ve-
psanou červeně,

na rybník - plošné vodorovné šrafování modře tuž-
kou č. 10,

na zalesnění - plošné šikmé šrafování tužkou č. 23,
na zalučnění - plošné šikmé šrafov. tužkou č. 15,
na sady - plošné šikmé šrafování tužkou č. 18,
na větrolamy - vybarví se slabě plně tužkou Č. 14

a do plochy větrolamů směrem od cesty k cestě
vepíše se výměra červeně,

na drůbežárnu - bez kolorování pouze s výměrou,
na zelinářství - šikmé šrafování tužkou Č. 8.

4. Na originálním plánu, případně i na otiscích
jeho matrice, vyznačí se nové hranice honů červe-
ně, a ztotožňuje-li se hranice honu s hranicemi pů-
vodních cest nebo jiných parcel, označí se tato
hranice červenými křížky na lineamentu. Vepsání
výměr a čísel do honů a jejich částí (na př. lVc,
III, 1a, Aa, 15,5 ha) provede se černou tuší.

Popisná čísla účastníků se vyznačí v honovém
vydělení (dílcích) pouze černým číslem bez kroužků.

Obvody semenářských dílců v honech se označí
v plánu červeně čárkovaně.

Nové držebnostní hranice se vyznačí podobně
jako u hranic honů plně červeně. Nové držebnostní
hranice totožné s původními hranicemi držebnost-
ními neb hranicemi vzdělávání se označÍ červe-
nými křížky na lineamentu. Cesty zrušené se pře-
škrtají červeně.

Meze, které nesmějí býti rozorány, se vyznačí
v potřebném rozsahu (podle přírody) technickým
šrafováním černě (jednoduchými krátkými čárka-
mi kolmo na lineament).

Tabulka honů na volném místě plánu bude míti
pod sebou uvedena čísla honů, dále sloupce s vý-
měrou honů neb jejich částí a sloupce s rokem a
jmenovitým označením plodin naplánovaného osevu.

Plodiny v honech se vykolorují na plánu nebo na
jeho kopii takto:

pšenice
žito
ječmen
oves
brambory
řepa
vojtěška, jetel
směsky
louky
len, konopí
luštěniny
zeleniny
olejniny

č. 4 plně,
č. 5 plně,
č. 21 plně,
č. 2 plně,
č. 11 plně,
Č. 8 plně,
č. 16 plně,
č. 16 šrafovaně
č. 15 plně,
č. 11 šrafovaně,
Č. 3 plně,
č. 8 šrafovaně,
č. 10 plně.

Schvalovací schůze.
Po dohotovení plánu pozvou se členové JZD a

zástupci KSČ, aby se s nimi dohodlo předběžné
schválení plánu a tím se zamezilo námitkám členů
JZD na pozdější schvalovací schůzi. Teprve po této
poradě svolají se všichni držitelé úpravou dotčení
na společnou schůzi, na níž členové technické sku-
piny vysvětlí návrh úpravy. Podané námitky je
třeba ihned vyřešit, případně projednat s nesouhla-
sícími účastníky individuelně.

O schůzi, jejím průběhu a vyřešených námitkách
vyhotví se stručný zápis.

Vytyčování.
Po schválení plánu lze přikročiti k vytyčení

úprav v přírodě, které má býti předem vyhlášeno
způsobem v obci obvyklým. Vytyčením rozumí se
zřetelné vyznačení nově upravovaných hranic v pří-
rodě. Vyznačení se provádí dřevěnými kolíky, které
se vždy označí číslem popisným nebo jméI).em drži-
tele, případně číslem na straně obrácené k přísluš-
nému pozemku. Hranice katastrální a hranice honů
vyznačují se většími kolíky, případně železnými
trubkami neb kameny. Jako pomůcky k vytyčo-
vání používá se mapy, na níž jsou vyznačeny
vytyčovací prvky anebo vytyčovací náčrt. Větro-
lamy při cestách není třeba před výsadbou kolí-
kovat.

Po ukončení' vytyčovacích prací vyzvou se účast-
níci HTÚP k převzetí držby veřejnou vyhláškou.
(Zařídí zemědělský referát ONV.)

Zajištění trigonometrických a jiných
pe v n Ý c h bod ů.

Při vytyčování zjišťujeme zároveň polohu a sta-
bmsaci trigonometrických bodů v upravovanéni
území. Zjistíme-li, že stabilisace trigonometrických
bodů není porušena a bod není úpravou ohrožen
(vyoráním a pod.), pozn!lmená se to na místopisu
trigonometrických bodů. Je-li bod ohrožen, může
býti jeho zajištění provedeno dvěma způsoby. Za
prvé pokusíme se o jeho zajištění jednoduchou
ochranou pomocí silných kůlů, oplocením dřevěný-
mi trojhrany, vysázením křovisek, remízků, stromů
a pod. Tato ochrana bez měřických prací (je-li bez-
pečná natolik, aby při orbě traktorem zůstal trigo-
nometr zaručeně nedotčen) je nejlepší. Za druhé.
nelze-li bod ochrániti jednoduchou zábranou a je
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nutno zajistiti ho měřicky, vyhledáme vhodné ne-
ohrožené místo pro jeho přemístění a bod. přesa-
díme. Při tom se řídíme směrnicemi vydanými mi-
nisterstvem techniky. Je-li stabilisace trigonomet-
rického bodu silně poškozena, nebo kámen vrchní
stabilisace nebyl nalezen, poznamená se to v místo-
pise. (Výpisy :(:triangulačních údajů - pokud ne-
jsou uloženy u KNV-XI/5 - dodá na vyžádání
SZKú.)
Pro pozdější zaměřování změn pro zákres do ka-

tastrální mapy je nutno podle potřeby zajistit pevné
body. Které body je třeba zajistit, určí skupinář neb
technický referát ONV.
Někdy je ovšem třeba stanoviti nové pevné body,

protože staré body budou zničeny při rozorání mezí.
Zaměření nových pevných bodů se věnuje rovněž
náležitá péče, neboť i těchto bodů bude později po-
užito jako východiskových bodů pro zaměření no-
vého stavu HTúP.
V mnohých případech stačí dosavadní pevné body

(přestože budou rozoráním mezí zničeny) pouze
zajistit na nejbližší okolí, aby mohly býti kdykoli
znovu vytyčeny. Tak na př. stačí, zaměříme-li dosa-
vadní pevný bod na spojnici základů stožárů elektr.
vedení, i když vedení není na mapě znázorněno.
Předpokládá to ovšem dobrou a zřeťelnou topografH,
aby pozdější vytyčení bylo jednoznačné. V kompli-
kovanějších případech, zejména v nepřehledném te-
rénu, bude nutno rozvrhnout síť nových pevných
bodů protínáním vpřed nebo polygonovými pořady.
Nové pevné body je třeba volit na komunikacích

nebo na lomových bodech držebnostních hranic, aby
jejich znaky nebyly poškozovány nebo zničeny.
Jejich zajištění (stabilisace) se provádí tesanými
kameny.

Písemný operát.
Obdobně jako jsme na mapě zachytili všechny

značky při HTÚP graficky, je třeba pro statistické
účely zachytit nový stav i pí~emně. Provádělo se
to dosud různými způsoby, na př. na kartoteční
lístky, do tiskopisů »rejstříku držby a náhrad«, do
tiskopisů pozemnostních archů a pod. Pro další pro-
vádění RTÚR v roce 1951 bude jednotnost písem-
ného operátu upravena společným výnosem mi-
nisterstev stavebního průmyslu a zemědělství.
Výslednicí technických písemných prací bude pí-

semný- elaborát, který sestává ze tří hlavních sou-
částí:

1. Bilance držby účastníků podle
starého a nového stavu

(která bude přehledem o pohybu držby), sestaví se
na tiskopise pozemnostního archu a bude obsaho-
vati jednak dosavadní stav katastrálního území
před úpravou, jednak nový stav upravovaného úze-
mí po úpravě, a to ve třech oddílech:
A. Plošné sestavení upravovaného území

sestaví se po provedení směn pozemků přespolních
držitelů.
Jeho účelem je získání výměry celého upravova-

ného území včetně místní trati a z úpravy vylouče-
- ných částí s přihlédnutím ke všem přírůstkům a
úbytkům vzhledem k sousedním katastrálním úze-

mím. K této výměře se dospěje z původních úhrn-
ných katastrálních hodnot přičtením přírůstků a
odečtením úbytků vzniklých úpravami přespolní
držby (směnami pozemků). Jednotlivé kultury nově
upravených úhrnných hodnot budou též opraveny
podle vyšetřených změn vzdělávání.
B. Sestavení pohybu držby účastníků

bude obsahovati sumární hodnoty jednotlivých po-
zemnostních archů všech účastníků úpravy, oprave-
né o zisky a úbytky vzniklé směnami, přídělem
z pozemkových reforem, přespolními pozemky a
pozemky patřícími zemědělskému závodu (čp.). Pod
tyto údaje zapíší se u každého účastníka veškeré
přesuny půdy vzniklé úpravou, tedy plochy z úpra-
vy vyloučené, plochy pojaté do objektů JZD, náro-
ky v honech (rozepsané podle honů), ponechané
záhumenkya pod.
Řadění účastníků doporučuje se prováděti po

skupinách v tomto sledu:
a) nečlenové (t. j. ČSSS, ČSSL, komunální pod-

niky, nečlenové včetně drobných držitelů atd.),
b) držitelé ze sousedních obcí, pokud jim byla

ponechána držba v upravovaném území,
c) JZD - kmenová půda,
d) JZD - pachtovaná půda,
e) JZD - členové.
V jednotlivých skupinách budou účastníci řazeni

podle abecedy. Veškeré plošné údaje možno psáti
pouze černě s poznámkami v příslušném sloupci.
Na jednu stranu pozemnostního archu lze zapsati
3-5 účastníků.
Na konci »Sestavení pohybu držby účastníků«

provedou se příslušné plošné uzávěry.
C. Sestavení celkových hodnot po úpravě:
V sestavení bude na prvém místě uvedena sumár-

ní hodnota získaná podle oddílu A (stav po úpra-
vě) a pod ní budou následovati veškeré sumární
hodnoty získané při plošném uzávěru podle oddílu
B, asi v tomto pořadí:
a) JZD (kmenová půda v honech),
b) členové v honech,
c) JZD (pachtovaná půda v honech),
d) nečlenové v honech,
e) půda JZD mimo hony, kde se vyčíslí vždy na

samostatný řádek podle kultur: sady, louky, lesy,
reserva na záhumenky, půda na sady, zalučnění, za·
lesnění, větrolamy, zastavění, hřiště, výběhy, rybní-
ky, drůbežárny, společné stáje, nové cesty atd.,

f) půda členů JZD mimo hony, t. j. záhumenky
a blízké pozemky,
g) půda nečlenů mimo hony, t. j. záhumenky,

drobná držba, na zalučnění, zalesnění, půda přes-
polních držitelů a pod.,
h) ČSSS, ČSSL, národní a komunální podniky,
ch) pozemky z úpravy vyloučené, na př. lesy,

místní trať a pod.
Poznamenává se, že ve větších obcích, kde je

velmi mnoho pozemnostních archů, v nichž je za-
psána jen zastavěná plocha a případně zahrada, je
možno získati plochu vyloučené půdy odečtením
součtu půdy uvedené pod písmo a) až h) od hodnot
celého upravovaného území zjištěných podle oddí-
lu A. Pro kontrolu je však třeba přezkoušet, zda
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výměra zemědělských kultur (polí, luk, zahrad a
pastvin) ve vyloučené části - v parcelním proto-
kolu neodškrtnutých (viz hrubou rozvahu po re"
kognoskaci), odpovídá údajům, které byly získány
odečtením, jak uvedeno v předchozí větě.
Tuto (z výše uvedených tří oddílů sestavenou)

"Bilanci držby účastníků podle starého a nového
stavu« lze považovati za součást prozatímního ka-
tastrálního operátu, a proto je nutno vždy ji plošně
uzavírati na úhrnné katastrální hodnoty.
Tiskopisu pozemnostního archu doporučuje se

účelně využíti i pro všechna pomocná sestavení tak,
aby elaborát měl co nejméně pomocných makulářů
(konceptů) a tato »Bilance držby účastníků podle
starého a nového stavu« obsahovala co nejvíce su-
márních údajů, ze kterých bude sestavena »Celko-
vá bilance půdy«.

2. Celková bilance půdy.
sestaví se na tiskopisech vydaných ministerstvem
zemědělství a má s horizontálním dělením kultur
4 základní oddíly:
bilanci půdy před úpravou}
bilanci půdy po úpravě}
bilanci výrobního plánu obce}
tabulky rotací.
Do sloupců, na které se dělí jednotlivé oddíly, za-

píší se sumární hodnoty získané z »Bilance držby
účastníků podle starého a' nového stavu«.
Směrnice k sestavení »Celkové bilance půdy«

vydá ministerstvo zemědělství.

3. Průvodnízpráv~
bude míti dva základní oddíly:
údaje všeobecné a
hospodářské poměry.
Bude vypracována společně s agronomem. Tisko-

pis .upravený ministerstvem zemědělství vyplní se
podle předtisku. Ve zprávě se uvedou dále všechny
důležité okolnosti a statistická data, na př.: počet
parcel (dílů) dosavadního a nového stavu, plošný
zisk rozoráním mezí a případně cest, délka nově
nayržených cest, rozsah (pokud možno s kubatura-
mi) budoucích kultivačních prací ÚMEZ, výsledek
hlasování na schvalovací schůzi, poznámka, jak da-
lece bylo provedeno vytyčení úprav v přírodě, zda
byly zjištěny trigonometrické a jiné pevné body
a pod.
Pro úplnost se uvádí, že kromě těchto technických

písemných elaborátů bude písemný operát pro plán
společného osevu obsahovati řadu výkazů s údaji

agronomickými, na př.: agronomický rozbor, roz-
vahu osiva a pod. Konečně bude obsahovati též
sbírku listin a zápisů s údaji všeobecnými, na př.:
zápisy o schůzích, protokoly s účastníky, usnesení
JZD, schvalovací zprávu KNV a pod.
Tím budou skončeny práce na HTÚP po stránce

technické. Agronom dokončí svoji práci sestavením
osevního postupu, vyhotoví podrobný agronomický
rozbor, vypracuje rozvahu osiva, sádí a hnojení a
rozvahu výroby a krmiv.

Uložení operátů.
Po úplném dokončení prací v obci předá se ma-

pový i písemný elaborát zemědělskému referátu
KNV, který jej po přezkoumání potvrdí a zařídí
vyhotovení potřebného počtu exemplářů, z nichž
nutno jeden co nejdříve dodati JZD. Originál elabo-
rátu bude vrácen k uložení, k další potřebě a vy-
užití zeměměřickému oddělení technického referátu
ONV.

Pracovní normy a deníky.
Pro veškeré technické a agronomické práce na

hospodářsko-technických úpravách pozemků pro
plánování společných osevů jsou stanoveny pracov-
ní normy. Aby mohly býti pracovní výkazy o vyko-
naných normovaných pracích řádně sestavovány a
státi se spolehlivým podkladem pro návrhy výkon-
nostních odměn a přípa,dně i premií, je bezpodmí-
nečně nutno, aby každý člen skupiny vedl si pra-
covní deník důsledně doplňovaný.

Závěr.
Budou-li podle tohoto pracoVJ;lího postupu naši

zeměměřičtí technici konat své. povimiosti při prvo-
řadém úkolu naší služby na naší cestě k socialia-
mu, přispějí nemalou měrou k sjednocení a urych-
lení vlastních prací a lepší kvalitě výsledků své
práce.
Při této příležitosti nutno si znovu připomenouti

závažná slova našeho presidenta republiky Klementa
Gottwalda na historickém IX. sjezdu Komunistické
strany Československa v květnu 1949, že »nebude
u nás s o c i a Ii s m u bez pře c hod u ves nic e
k socialismu«.
Proto každý náš zeměm~řický technik, kterému

bude svěřen úkol na provádění hospodářsko-tech-
nických úprav pozemků, musí být přesvědčen, že
úspěšným prováděním těchto prací přispěje k budo-
vání socialismu v naší vlasti a k udržení světového
míru po boku prvního socialistického státu - So-
větského svazu.

63:335.5 Demidov S. F. red.
Zvelebení zemědělství za socialismu. Soubor referátů

o pětiletce zeměděl"ké výroby v SSSR v letech 1946 až
1950. 242 str., 1950, Praha, Brázda, Kčs 50,- brož.
Tato kniha podává formou velmi příl'ltupnou zkuše-

nosti se zvelebovánim zemědělství v SSSR. Jsou zde
shrnuty vybrané referáty nejlepších sovětských agr()-
nomů rozebírajících se všech hledisek agronomická a
agrotechnická opatření, jimi~ se Svaz sovět••kých socia-

listických repuhlik vymanuJe z vlivů povětrno'ltních.
škodlivých účinků sucha a přeměňuje přírodu k pr()-
spěchu celého lidstva.
Touto knihou vydanou nakladatelstvím českých země-

dělců Brázda vytvořila Československá akademie, země-
dělská předpoklady k úspěšné aplikaci všech vědeckých
poznán:í vy·"oko stojici agronomické a agrotechnické
vědy SSSR na naše přírodní poměry i na našeho člo-
věka.
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Soubor těchto vybraných referátů stává se v rukou
našich agrotechniků mocnou zbraní v boji proti kon-
servatismu a zastaralým formám naš·eho zemědělstvi.
Dík ministerstvu zemědělství dostalo se toto ucelené
dílo do Jmkou všem poEtickým, zemědělským a země·-
měřickým kádrům provádějicim hospodářsko-techuické
úpravy půdy v době, kdy je jim nejvíce potřebné. Z'emě-
měřické kádry, které ú;;-.pěšněplní ve spolupráci s agro-
nomy i politické poslání průkopníků socialismu na ves-
nici, budou posíleny vědomostmí nabytými v zemí so-
cialismu za dlouhá léta praktíckého užit~ísovětské vědy
v sovchozech, kolchozech, výzkumných stanicích a ústa-
Tech. Dík těmto poznáním půjdeme i my daleko rych-
leji k sociali!>mu a k zajištění trvalého světového míru.
Když byly naše zeměměřické kádry v roce 1950 po-

staveny před úkoly provádět hospodářsko-technické
úpravy púdy v Jednotných zemědělských družstvech,
toužily přímo po poznání sovětských zkušenos.u, které
by mohly uplatnit v našich poměrech. Tato touha byla
splněna plnou měrou a brzy se dostaví výsledky ještě
v daleko lepších a účelnějších generelních návrzích hos-
podář!>ko-technických úprav půdy v našich Jednotných
r.:eměděl<;kýchdružstvech.
Je všeobecně známo', že naše vodní hospodářstv:í" tak

jako vodní hospodářství bývalého carského Ruska,
o němž se v l'eferátech tohoto souboru mluví, nebylo
vlastně ani hospodářstvím, nýbrž to bylo hazardování
vodním bohatstvím země. PO\'<tavjt a vybudovat sku-
tečné hospodářství vodniho režimu znamená obohatit
stát, národ a celé hospodářství světa. Tento daleko-
sáhlý úkol - dobře hospodařit s vodou - musí se stát
smy;;-.lem- alfou a omegou - všech agrotechnických
opatřeni. Je to zejména vytváření strukturnÍ'ch půd,
jimajicích lépe vodu, zavedením travopolního hospo-
dařeni, vysazování ochranných lesních pásů proti erosi
a proti vysušujicím větrům, budování zavodňovacích
systémů, užívání vhodných plodín a obilorvin k sadbě
a sětí a pod.
Po prostudování vědecky podložených a praktícky do-

kázaných zkušeností SSSR v kníze e<hrnutých budou
práce prováděné našimi zeměměřickými a ostatními
kádry při hospodářsko-technických úpravách půdy mít
daleko hlubší kořeny a široce založený smysl.

Knihlloudělala po stránce výchovnénedocenitelný a
veliký záslužný čin, kte.rý brzy ponese další krásné
plody ve zvÝšené produktivitě zeměděJské rostlinné i ti-
vočišné výroby, k čemuž naši zeměměřiči svými zkuše-
nostmi a znalostmi touto knihou doplněnými přispějí
jistě nemalou měrou.
Bylo by jen žádoucí, aby byla vydána podobná po-

pulárně vědecká pojednání, zvláště o zkušenostech vod-
ního hospodaření, aby těm, kteří spolupracují na vod-
ních dílech, byl do hloubky i do šířky objasněn sku.-
tečný dosah a smysl budovaných opatřeni. Podobně by
bylo vhodné seznámit populárně vědeckou formou naše
zeměměřické kádry se zkušenostmi Svazu. socvět!>kých
socialistíckých republik získanými při cvýstavbě těžkého
prúmyslu a socialistických sídlišť - se stavbou moder-
ních měst a vef-nic - a s plánováním všech k tomu po-
třebných prací počínaje pořizovánim zeměměřických
podkladů, projektovánim a vytyčovánim společných za-
řízení a konče bytovým zařízením k zdravotně dokona-
lému bydlení. .
Budou-li naše zeměměřické kádry, bez jejichž spolu-

práco a mapových podkladů se dnes neobejde žádné
inženýrské dilo, tak dobře a do podrobností informo-
vány, jako je tomu v současné době zásluhou knihy
o hospodářsko-technických úpravách půdy, pak se nám
každá práce v socialistickém budorvání bude dařit lépe
a rychleji.
Informovano",t, uvědomělost a školení našich země-

měřických kádrů má sloužit tomu, aby zeměměřická
služba první svýmí dokonalými mapovými polohopís-
nýmí i výškopisnými podklady zaručovala včasné pro-
vedeni projekčních i stavebnich prací socialistických
staveb v naší vla<;ti. Správné naplánováni zeměměříc-
kých, projekčních a stavebních prací v správném sledu
umožni nám plnit tyto úkoly a dOf<áhnouttakového roz-
machu budovatelského úsilí, jakého nikdy předtím u nás
dosaženo nebylo. ět.

Mapová edice.
Přehledná mapa pfldnich poměrfl zemi českých v mA-

Htku 1: 500000, vydaná Státnim archeologickým a stát-
ním geologickým ústavem ČSR. Mapa mimo označení
půdních druhů, obsahuje šrafovaný terén a vody. Pro-
vedení je vícebarevné, rozsah kresby 98X58,5 cm.

Směrnice o právu stavby.
Ministerstvo vnitra vydalo v č. 9/1951 oběžniků pro

KNV směrnice o.právu stavby (poř. č. 125{1951).Pokyny
doplňuji a vysvětlují ustanovení občanského zákoníka
č. 141/1950 Sb. a nařízeni ministerstva spravedlnosti čís.
157/1950Sb., je~ se dotýkají práva stavby.
Socialistické právni nOrnJ3 vycházej i ze zásady, že

trvalé stavby nejsou součástí pozemku (§ 25 obč. zák.).
Vlastníkem stavby může být také někdo jiný než vlast-
ník pozemku (§ 155obč. zák.). K tomu, aby si někdo mohl
zřídit trvalou stavbu na ciZÍm pozemku, je třeba práva
stavby, které vzniká buď ze zákona, nebo úřednim výro-
kem anebo na základě smlouvy uzavřené mezi stavebni-
kem a vlastníkem pozemku.
Pokyny se zejména obírají právem stavby založeným

smlouvou. K tomu, aby právo stavby vůbec vzniklo na
základě smlouvy, je třeba přivolení ONV, které se uděli,
jestliže zřízeni práva stavby je v souladu s obecným
zájmem a jestliže na stavebním pozemku neváznou práva
zástavní nebo jiné závady, které jdou na platy peněžité
nebo se příčí účelu práva stavby.
Aby postup ONV při schvalování práva stavby byl jed-

notný, určují pokyny, 00 je rozuměti, že zřizení práva
stavby je v souladu s obecným zájmem, jak se mají zjiš-
ťovat závady vázDoucí na pozemku, jak postupovat při
odklizeni závad, kdy lze právo stavby odniti a konečně
jak je třeba postupovat při schvalováni zcizení práva
stavby.

Z účelu práva stavby, jež sleduje rozmach stavebnictVÍ,
a to jak v oboru výstavby bytových jednotek, tak i budov
prúmyslových a zemědělských, vyplývá, kdy právo stav-
by uzavřené smlouvou je v souladu s obecným zájmem.
Zřízeni práva stavby je zejména v souladu l:< obecným
zájmem, dotýká-li se výstavby družstevních kravínů,
vepřinců a pod. na půdě družstev JZD. Nejde~li o so-
cialistickou právnickou osobu, je v souladu <;obecným
zájmem na př. výstavba rodinných domků na podkladě
práva stavby.
Právo stavby nemohou v pořadi předcházet práva zá-

stavní a jiné závady, které jdou na platy peněžité nebo
se přiči účelu práva stavby. Nedohodnou-li se účastníci
o tom, aby takové závady nepředcházely, učiní potřebná
opatření ONV; žádá-li si toho obecný zájem, může vy-
slovít i jejich zánik.
JZD nepotřebuje právo stavby při výstavbě budov na

pozemcich, které mu byly státem odevzdány do trvalého
uživání podle § 103, odst. 2 občanského zákonika.
Zásada, že trvalé stavby nejsou součásti pozemků, plati

všeobecně pro všechny stavby, nikoliv tedy jen prO
stavby zřízené na základě práva stavby. Z toho vyplývá,
že držítel může stavbu zcizit a ponechat si pozemek nebo
naopak.
Nové pojetí práva stavby podstatně rozšiři jeho po-

užiti. Zeměměřič se s ním nyní častěji setká, a proto je
třeba, aby si důkladně osvojil jeho právni podstatu.

ZM.
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Přeneseni pravomoei stavebních úřadtl podle § 14 odst. 3
zák. ě. 288/1949 Sb.

Pokyny poř. č. 16711951,uveřejněné v čís. 11/1951Sbírky
oběžníků pro KNV, stanoví, že stavebním úřadem pro
stavby k účelům obrany státu, jakož i pro stavby vojen-
ské (1. j. pro stavby, jejichž stavebníkem je vojenská
správa) j;;;.'O'Ukrajská vojenská velite,lství, po případě
jiné orgány vojenské správy, jež určí ministerstvo ná-
rodni obrany-.

U jiných staveb důležitých s hlediska obrany státu
může ministerstvo stavebniho pnimyslu v dohodě se stát-
ním úřadem plánovacím a s ministerstvy národní obrany,
národní bezpečnosti a s příslušným ministerstvem stano-
vit, že stavebním úřadem je krajský národní výbor.

Stavebním úřadem pro stavby důležité s hlediska ná-
rodní bezpečnosti je ministerstvo národní bezpečnosti
nebo orgán jím zmocněný.

Pokyny dále určují odchylky od předpisů zákonných
ustanovení ve věci dozoru na stavby k účelům obrany
státu a na vojenské stavby. Mimo jiné uvádějí, že sta-
vební čáry a úrovně na staveništích staveb uvedených
v prvním a druhém odstavci vytýčí krajská vojenská
velitelství v dohodě s okresním národním výborem. Ob-
dobná ustanoveni platí i pro stavby s hlediska národní

bezpečnosti, jakož i pro stavby pro účely Sboru vězeň.sk6
stráže. Příslušná ustanoveni učiní 'mJnisterstvo spravedl-
nosti nebo orgán jím zmocněný. ZM.

Směrnice k sestavení a překládáni plántl a přehled.
o postupu prací vykonávaných zeměměřiekou slullíbOll

pro udržování pozemkového katastru.

Ministerstvo stavebního pnimyslu uveřejnilo v č. 101
1951Sbírky oběžníků pro KNV důležitý výnos (pořadové
číslo 155/1951)ve shora uvedené věci. VÝnos určuje v prvé
části postup jednotlivých složek zeměměřické služby při
sestavování celoročního plánu prací pro udržování po>-
zemkového katastru. V druhé části zavádi nřehledy o po.:
stupu prací. Přehledy mají sloužit k číselné kontrole plně-
ní plánovaných úkolů. PI'otože okresní plány prací se
rozepisují na jednotlivé měsice a zaměstnance, kontroluje
se je:jich plněni podle stejných hledisek. Přehledy vedou
zaměstnanci, okresni a krajské národní výbory. Zhodno>-
cení přehledů předkládá krajský národní výbor minister-
stvu stavebního průmyslu. Výsledky zhodnocení přehledll
jsou všem organisačnim složkám podkladem k řízení,
plánování a kontrole služby a slouží k organisačním, per-
sonálním a jiným opatřením. ZM.

Dopisy čtenářů

Instruktáž zemědělců - členů JZD.
Ministerstvo stavebního průmyslu vydalo směrnice,

jejichž účelem je vycvičit z každého JZD jednoho nebo
dva členy v jednoduchých měřických pracích a seznámit
je s operátem pozemkového katastru así v týdenní in-
struktáži.

Myšlenka je jistě velmi dobrá, neboť bv se tímto vycvi-
čenim členú JZD velmi značně časově ulehčilo zemč-
měřické službě národních výborů a umožnilo plnění
jiných naléhavých úkolů jednotného hospodářského
plánu. Zemědělci by si sami vytyčovali obvody honů,
dělicí čáry jednotlivých plodin, semenářské dílce, zjišťo-
vali plochy orné půdy honů i jejich částí a konali po-
dobné jednoduché měřické úkony.

Instruktáž se však setkává se značnými potížemi. Je to
jednak proto, že během zimního období 1950-51probíhá
několik odborných i politických kursů, které odčerpá-
vají velký počet členů JZD, proče'ž se na tuto instruktáž
přihlásil jen velmi malý poiíet úiíastníků, a jednak proto,
že .JZD nemají dost finančních prostředků pro úhradu
výloh.

V obvodu ONV Praha-sever je dosud přihlášeno jen
5 člemi. Vzhledem k ustanovení směrnic mám dotaz, zda
je možno provésti jejich instruktáž, i když poěet přihlá-
šených nedosáhl stanoveného počtu 10 účastníků a zda
by bylo možné uskutečřlOvat instruktáže i během polních
prací pro 2 nebo 3 sousední JZD přimo na vesnici.

Ing. Bedřich Bartík, ONV Praha-sever.
Od p o v ě ď: Provádění instruktáže zemědělců-členů

JZD v jednoduchých měřických pracích a v seznámení se
s operátem pozemkového katastru není úkolem jedno-
rázovým, nýhrž je to akce trvalého rázu, která bude

uskutečňována postupně u všech JZD vyšších typů. Proto
je nutno přesvědčovat a získávat členy JZD pro tyto
instruktáže zejména při osobním styku na schůzích před-
sedů JZD, příležitostných pracich v terénu a pod. a usku-
tečřlOvat tyto instruktáže po dohodě se zemědělskÝIIÍre-
ferátem současně s jinými odbornými kursy, jak to učinil
KNV v Pardubicích.

Finanční otázku úhrady prováděných instruktáží je
nutno vyhšiti hospodárně a úoelně tak, aby bez zvlášt-
nich výdajů státní správy nebo JZD bylo dosaženo vytče-
ného cíle. U KNV v Plzni učinili zaměstnanci zeměměřic-
ké služby závazky, že provedou instruktáž asi 30 členů
.JZD brigádnicky v místě JZD o sobotách a nedělích tak,
aby nevznikly členům JZD žádné zvláštní výlohy. Timto
závazkem ušeti'í Jednotným zemědělským družstvúm así
36.()(jO Kčs výdajů.

Směrnicemi byl stanoven maximální pooet 10 účastníků
proto, že větší počet v kancelářích zeměměřické služby
ONV hy byl s ohledem na ostatní pracovníky neúnosný,
V dopísu uvedený počet účastníkú vyhovuje k uspořádá-
ní instruktáže. která může být kratší a z níž si účastníci
odnesou více praktických poznatků. Uskutečnit instruk-
táž přímo v JZD je zvláště vhodné tam, kde lze sou-
časně přizvati i další členy. sousedních JZD. V tom pří-
padě lze s výhodou spojit instruktáž s praxí, při níž
účastníci se zapojí jako měřičtí pomocníci při vytyčo-
vání náhradních parcel, semenářských dílců a pod.

Důležité je, aby tento úkol byl stále sledován a počá-
teční neúspěchy a potíže byly úspěšně překonávány,
neboť tím bude získán drahocenný pracovní čas odbor-
ných zaměstnanců zeměměřické služby národních výborů
pro jiné naléhavé hospodáf'ské úkoly. Pa
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