
ozNÁnllrruí

obec (Město, MěstYs) v souladu s ust. § 38 zákona ě,25612013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastralní zákon) a na základě oznámení Státního pózemkového úřadu, Krajského
pozemkového Úřadu pro StředoČeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kutná Hora č.j, sPU og3o1gt2o23 ze dne
8,3.2023

vyhlašuje,

Že v katastrálním Území Rohozec a Chotusice a v částech kat. území Jakub, čásIav, Svatý Mikuláš,
Sulovice, VlaČice, Habrkovice, Horka u Žehušic, Horušice, a Žehušice byla zahájena obnova katastrálního
operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.

V rámci obnovy katastrálního operátu bude ve dnech 25. - 28, dubna 2023 a2. května 2023 probíhat zjišt,ování
PrŮběhu hranic PozemkŮ, které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoven ími zákona č. 13gl2oo2
Sb., o Pozemkových Úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 22911991 sb., o úpravě
vlastnických vztahŮ k pŮdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon"), vYhláŠkY Č,1312014 Sb., o postupu při provádéní pozemkových' úprav a náležitostech návrhu
Pozemkových ÚPrav, zákona Č. 25612013 Sb., o katastru nemovitostí (katasirální zákon) a vyhlášky č. g57t2o1g
Sb,, o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Vlastnické hranice budou Šetřeny předevŠÍm na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního
Území a hranice Územní sPrávní jednotky, hranice zastavěné nebo zastavitelné čásii obce, silnice, vodní toky
aPod,) a u PozemkŮ zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, které však nevyžadují řešení ve smyslu ust.
§ 2 zákona, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (převážná lesní komplexy). Roáktadem
Pro zjiŠťování hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní kátastrální operát 

" 
op"iáty dřívějších

Pozemkových evidencÍ. Při zjiŠťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v ierénu, ktený sě porounáuá
s jejím zobrazením v těchto mapových operáteclr.

ZjiŠťování PrŮběhu hranic Pro rlčely pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků pozemkového
Úřadu, katastrálního Úřadu, zpracovatele nállhu komplexních pozemkových úprav, zástupců dotčených obcí
a Podle PotřebY i zástupcŮ dalŠÍch Úřadů. Předsedu komise a její člený jmenuje po dohodě s katastrálním
Úřadem vedoucí Pozemkového Úřadu (§ 9 odst. 5 zákona). Komisepři zjiŠt,Óvání Áranic prověřuje idalší 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 hranic sepíše komise protokol.

Ke zjiŠťování PrŮběhu hranic jsou zváni vlastníci pozemků v případech, kdy je jejich účast potřebná pro
uPřesnění vlastnické hranice v terénu. Tvoří-li hranici obvodu pozemkovýctr riprav niánice obce, zvou se vždy
zástupci sousedních obcí (rovněŽ vlastníci nemovitostí souseóících s tímto úiemím), Vlastníci a zástupci obcíjsou ke zjiŠťování hranic zváni písemnou pozvánkou Pobočkou Kutná Hora tak, aby jim byla doručena nejméně
týden předem.
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UPozorňujeme. Že neúČast pozvaného vlastníka (popř, iím pověřeného zástupce) přijednání nenína překážku
využití výsled ků zjišťován í hranic.

Vlastníci PozemkŮ slouČených do větších celků se vyzývqí, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru
nemovitostí uPozornili komisi na zachované úseky hranic pozemků, popř. na zachované hraniční znaky, o nichž
vědÍ; jinak jsou Podle rozhodnutí předsedy komise účastníky zjišťování průběhu hranic jen v rozsahu Úlastnické
hranice existující v terénu.

Členové komise pro zjišťování průběhu hranic jsou oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném
rozsahu na nemovitosti, na nemovitost, která je oplocena, mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka
nebo oPrávněného uživatele. Pověřený zaměstnanec orgánu státní správy a orgánu samosprávy prokazuje
oPráVnění ke vstupu na nemovitost občanským průkazem a pověřením ke vstupu a vjezdu na pozemŘy
a k výkonu Činnosti. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví je povinen poučit
oPrávněné osoby před vstupem do tohoto zaYízení o bezpečnosti a ochranézdraví při práci.

OPrávněné osoby mohou vnezbytném rozsahu užívat nemovitosti kezYizování, udržování, přemisťování
a obnovování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení bodového pole a vlastník nemovitosti
nebo oPrávněný uŽivatel je povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky
mohlo PoŠkodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit (kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemisti měřickou
znaČku, se dopustí poruŠení pořádku na úseku zeměměřictví a může blfi.za to pokutován).

OPrávněné osobY jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po
ukonČení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně
ruŠilY hosPodaření aužívání nemovitosti, Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytňém rozsahu
Provádět na vlastní nák|ad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážďlící zeměměřickým
činnostem a využívání značek.
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