OZNÁMENÍ
Obec Brod nad Dyjí v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písmeno a) zákona CNR
c. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Ceské republiky (katastrální zákon), ve znení
pozdejších predpisu a na základe oznámení Státního pozemkového úradu pro Jihomoravský
kraj, Pobocky Breclav, c.j. SPU 176173/2013 ze dne 26.4.2013

vy h I a š u j e,

že v katastrálním území Brod nad Dyjí byla zahájena obnova katastrálního
podklade výsledku jednoduchých pozemkových úprav, lokality "U sklepu".

operátu na

V rámci obnovy katastrálního operátu bude probíhat zjišt'ování prubehu hranic
pozemku, které bude provádeno v souladu s príslušnými ustanoveními katastrálního zákona a
vyhlášky Ceského úradu zememerického a katastrálního C. 26/2007 Sb., kterou se provádí
zákon C. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vecných práv k nemovitostem, ve
znení pozdejších predpisu, a zákon CNR C. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Ceské
republiky (katastrální zákon), ve znení pozdejších predpisu, (katastrální vyhláška), ve znení
pozdejších predpisu, zákona C. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úradech a o zmene zákona C. 229/1991 Sb., o úprave vlastnických vztahu k pude a jinému
zemedelskému majetku, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon") a vyhlášky C.
545/2002 Sb., o postupu pri provádení pozemkových úprav a náležitostech návrhu
pozemkových úprav, ve znení pozdejších predpisu.
Vlastnické hranice budou šetreny predevším na obvodu jednoduchých pozemkových
úprav (hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, hranice zastavené nebo
zastavite1né cásti obce, silnice, vodní toky apod.) a u pozemku zahrnutých do obvodu
pozemkových úprav, které však nevyžadují rešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, ale je
u nich treba obnovit soubor geodetických informací (prevážne lesní komplexy). Podkladem
pro zjištování hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní katastrální operát a operáty
drívejších pozemkových evidencí. Pri zjištování hranic se vyšetruje skutecný prubeh hranice
v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v techto mapových operátech.
Zjištování prubehu hranic pro úcely pozemkových úprav provádí komise složená
z pracovníku pozemkového úradu, katastrálního úradu, zpracovatele návrhu jednoduchých
pozemkových úprav, zástupcu dotcených obcí a podle potreby i zástupcu dalších úradu.
Predsedu komise a její cleny jmenuje po dohode s katastrálním úradem reditel pozemkového
úradu (§ 9 odst. 5 zákona). Komise pri zjištování hranic proveruje i další údaje, které jsou
obsahem katastru (napr. údaje o vlastníku - jméno, príjmení, rodné císlo, adresa místa trvalého
pobytu fyzické osoby, název, identifikacní císlo a adresa sídla právnické osoby, druh
pozemku, zpusob jeho využití). O výsledku zjištování hranic sepíše komise protokol (§ 58
odst. 5 a 6 katastrální vyhlášky).
Ke zjištování prubehu hranic jsou zváni vlastníci pozemku v prípadech, kdy je jejich
úcast potrebná pro vyjasnení vlastnické hranice v terénu. Tvorí-li hranici obvodu
pozemkových úprav hranice obce, zvou se vždy zástupci sousedních obcí (rovnež vlastníci
nemovitostí sousedících s tímto územím). Vlastníci a zástupci obcí jsou ke zjištování hranic
zváni písemnou pozvánkou tak, aby jim byla dorucena nejméne týden predem.

Upozornuieme. že neúcast pozvaného vlastníka (popr. iím povereného zástupce) pri
iednání není na prekážku využití vÝsledku ziištování hranic.
Podle § lO katastrálního zákona j sou vlastníci nemovitostí krome jiného povinni:
a) zúcastnit se na výzvu pozemkového úradu (resp. katastrálního úradu) jednání nebo
na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) oznacit ve stanovené lhute trvalým zpusobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých
pozemku, krome hranic pozemku, které jsou slouceny do vetších celku (§ 29 odst. 3
katastrálního zákona), a hranic druhu pozemku mezi sousedními pozemky téhož vlastníka
nebo jiného oprávneného (zpusob oznacení hranic pozemku musí být v souladu s
ustanovením § 88 katastrální vyhlášky); pokud vlastníci nemohou vyznacit v terénu
predepsaným zpusobem hranice svých pozemku ani jejich úseky, protože jsou
neznatelné, nebudou tyto hranice predmetem zamerení a budou do obnoveného
katastrálního operátu doplneny podle dosavadního zobrazení v mapových operátech,
c) ohlásit katastrálnímu úradu zmeny údaju katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30
dnu od jejich vzniku a predložit listinu (v prípade potreby s geometrickým plánem), která
zmenu dokládá.
Vlastníci pozemku sloucených do vetších celku se vyzývají, aby v zájmu správného
doplnení hranic do katastru nemovitostí upozornili komisi na zachované úseky hranic
pozemku, popr. na zachované hranicní znaky, o nichž vedí; jinak jsou podle rozhodnutí
predsedy komise úcastníky zjištování prubehu hranic jen v rozsahu vlastnické hranice
existující v terénu.
Clenové komise pro zjištování prubehu hranic jsou oprávneni po oznámení vstupovat
a vjíždet v nezbytném rozsahu na nemovitosti, na nemovitost, která je oplocena, mohou
vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávneného uživatele. Poverený zamestnanec
orgánu státní správy a orgánu samosprávy prokazuje oprávnení ke vstupu na nemovitost
služebním prukazem, ostatní oprávnené osoby se prokazují živnostenským listem k výkonu
zememerických cinností, popr. jeho overenou kopií. Vlastník nebo provozovatel zarízení,
které muže ohrozit život nebo zdraví je povinen poucit oprávnené osoby pred vstupem
do tohoto zarízení o bezpecnosti a ochrane zdraví pri práci.
Oprávnené osoby mohou v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zrizování,
udržování, premistování a obnovování merických znacek, signalizacních a ochranných
zarízení bodového pole a vlastník nemovitosti nebo oprávnený uživatel je povinen strpet
umístení znacek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto znacky mohlo poškodit, ucinit
nepouživatelnými nebo znicit (kdo poškodí, znicí nebo neoprávnene premístí merickou
znacku se dopustí porušení porádku na úseku zememerictví a muže být za to pokutován).
Oprávnené osoby jsou povinny šetrit práva a majetek vlastníka a oprávneného
uživatele nemovitosti a po ukoncení zememerické cinnosti uvést nemovitost do puvodního
stavu; pritom jsou povinny dbát, aby co nejméne rušily hospodarení a užívání nemovitosti.
Mohou také, po predchozím upozornení, v nezbytném rozsahu provádet na vlastní náklad
nutné úpravy terénu, okleštovat a odstranovat porosty prekážející zememerickým cinnostem a
využívání znacek.
Obec Brod nad Dyjí
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