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Vlastníci pozemků

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrdá Ves

Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že v rámci zpracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrdá Ves probíhá zjišťování průběhu hranic
lesních pozemků, které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb. a
zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Podkladem pro zjišťování hranic 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.
Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme, abyste se Vy nebo Vámi zplnomocněný zástupce zúčastnil
zjišťování průběhu hranic pozemků, které se uskuteční ve dnech 4. - 5. 12. 2018.
Konkrétní časy zahájení šetření a místa srazů týkající se Vaší osoby jsou uvedeny v příloze.
Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků pro účely pozemkových úprav bude provedeno za účasti vlastníků,
zpracovatele návrhu pozemkových úprav a zástupce pobočky.
Výsledek šetření hranic bude sloužit jako podklad pro návrh pozemkových úprav. O výsledku zjišťování hranic
pozemků bude sepsán protokol. Kromě zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu jsou ověřovány i popisné
informace katastrálního operátu, proto s sebou vezměte průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas) a
doklady vztahující se k nemovitostem ve Vašem vlastnictví (nabývací listiny, geometrické plány apod).
Osoby pověřené zjišťováním hranic pozemků mají oprávnění vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na
pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona, katastrálního zákona, katastrální vyhlášky a ze zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
K účasti při zjišťování hranic může vlastník pozemku zplnomocnit svého zástupce (tiskopis plné moci v příloze).
Vlastníci lesních pozemků se vyzývají, aby upozornili na zachované úseky hranic pozemků, popř. na zachované
hraniční znaky, o nichž vědí.
V případě dotazů je možné kontaktovat také zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Pavel
Novák - Geodetická kancelář Dvořáček, tel. 607 824 079.
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