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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území v k. ú. Tišnovská Nová Ves
- oznámení o dodatečném zjišťování průběhu hranic pozemků
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen „pobočka“)
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 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 (dále jen „zákon“),
oznamuje,
že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tišnovská Nová Ves
bude dne 16. 1. 2019 od 9 hodin probíhat dodatečné zjišťování průběhu hranic pozemků, které bude
prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., 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), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Důvodem dodatečného zjišťování průběhu hranic je změna obvodu pozemkových úprav, tj. přeřazení parcel
p. č. PK 362 a KN st. 55 řešených dle §2 zákona mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené dle
§2 zákona, vyvolaná zpět vzetím souhlasu vlastníka se zařazením pozemku PK 362 dle § 3, odst. 3 zákona
do pozemkových úprav a jeho řešením ve smyslu § 2 tohoto zákona. Protože pobočka v souladu s § 4
vyhlášky 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
usoudila, že zahrnutí pozemku p. č. PK 362 a řešení přístupnosti pozemku p. č. KN st. 55 není nezbytné
pro dosažení cílů pozemkových úprav, avšak současně je potřebné zajistit obnovu katastrálního operátu,
zařadila předmětné pozemky mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené dle §2 zákona.
Podkladem pro zjišťování 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. Zjišťování průběhu hranic pro účely
pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků pobočky, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu
komplexních pozemkových úprav, zástupců dotčených obcí a podle potřeby i zástupců dalších úřadů.
Předseda komise a její členové jsou jmenováni v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona. Komise při zjišťování
hranic prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru (např. údaje o vlastníku - jméno, příjmení, datum
narození/rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, název, identifikační číslo a adresa sídla
právnické osoby, druh pozemku, způsob jeho využití). O výsledku zjišťování průběhu hranic sepíše komise
protokol.
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Ke zjišťování průběhu hranic jsou zváni vlastníci pozemků v případech, kdy je jejich účast potřebná pro
vyjasnění vlastnické hranice v terénu. Tvoří-li hranici obvodu pozemkových úprav hranice obce, zvou se vždy
zástupci sousedních obcí (rovněž vlastníci nemovitostí sousedících s tímto územím). Vlastníci a zástupci obce
jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou Pobočky Brno tak, aby jim byla doručena nejméně týden
předem. Neúčast pozvaných (příp. jejich zplnomocněných zástupců) není na překážku využití výsledků
zjišťování hranic.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Státního pozemkového úřadu a
Obecního úřadu Tišnovská Nová Ves.
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