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Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených (lesní pozemky) Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Žárovná
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice (dále jen
„pozemkový úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 1 a § 19 písm. a) 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, v platném znění (dále jen „zákon“) a § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
oznamuje,
že v rámci zpracování geodetické části návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Žárovná, firmou GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o., IČ 61682764, Kpt. Olesinského 69, 261
01 Příbram II,
bude ve dnech 29. listopadu 2017 (středa) a 14. – 15. prosince 2017 (čtvrtek – pátek) probíhat
zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených (lesní pozemky),
které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., a vyhlášky č.
13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových
úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Vlastnické hranice budou šetřeny u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, které však
nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických
informací (např. zastavěné území, lesy…).
Podkladem pro zjišťování průběhu hranic, které jsou obsahem katastru nemovitostí, je dosavadní
katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje
skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových
operátech.
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Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků
pozemkového úřadu, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav a
zástupců dotčené obce. Předsedu komise a její členy jmenuje, po dohodě s katastrálním úřadem,
vedoucí pozemkového úřadu (§ 9 odst. 5 zákona). Komise při zjišťování hranic prověřuje i další
údaje, které jsou obsahem katastru (např. údaje o vlastníku, atd.). Kromě zjišťování průběhu hranic
v terénu jsou ověřovány i popisné informace katastrálního operátu. Ke zjišťování průběhu hranic
jsou zváni vlastníci pozemků pro vyjasnění vlastnické hranice v terénu. Tvoří-li hranici obvodu
pozemkových úprav hranice obce, zvou se vždy zástupci sousedních obcí (a rovněž vlastníci
nemovitostí sousedících s tímto územím). Vlastníci a zástupci obcí jsou ke zjišťování hranic zváni
písemnou pozvánkou tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem. Neúčast pozvaného
vlastníka nebo jeho zástupce při zjišťování průběhu hranic a využití zjištěných výsledků není, ve
smyslu ustanovení § 42 odst. 6 katastrálního zákona, na překážku využití výsledků zjišťování hranic
k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací.
Bližší informace o předmětném zjišťování průběhu hranic pozemků lze získat u zpracovatele – firmy
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o., IČ 61682764, Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II, kontaktní
osoby – Ing. Vladimír Luks, telefon: 603 472 890, e-mail: luks@geodetpb.cz; Ing. Pavlína Luksová,
telefon: 608 218 732, e-mail: pavlina.luksova@email.cz a rovněž na pozemkovém úřadu, Ing.
Jaroslav Kučera, telefon: 702 126 656, e-mail: j.kucera@spucr.cz.
otisk razítka
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
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