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DATUM: 18.5.2015
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kunějovice _ oznámení o zjišt'ování průběhu
hranic pozemků

Krajslcý pozemkorný uřad pro Plzeňslcý kraj, PobočkaP|zeň (dále jen ,,pobočkď') jako věcně a místně příslušný správní
uřad podle zlkona č:. 50312012 Sb,, o Stáúrím pozemkovém uřadu a o zněně někter,ých souvisejících zákonů, ve zrění
Pozdějších Předpisů a podle § 19 zakona ě. 13912002 Sb., o pozemkov,ých úpravách a pozemkových uřadech a o zrněně
zákona ě.22911991 Sb., o úpravě vlastniclcých vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve zrění pozdějších
PředPisŮ (dále jen ,,zákon"), oznamuje, že v rátmci zpracovánl náwhu komplexních pozemkovrých úprav v katastrálním
Území Kunějovice bude ode dne 22.6.2015 do 25.6.2015 probíhat ziišt'ování průběhu hranic pozemků, které bude
prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 13912002 Sb., vyhlášky č.l3/2OI4 Sb., o postupu při
provádění pozemkov,ých úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č.35712013 Sb., o katastru nemovitostí ftatastrální vyhláška).
Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkovtích úprav (nanice katastálního území
a hranice uzemni správní jednotky, hranice zastavéné nebo zastavitelné části obce, silnice, vodní toky apod")
Fodkiadern pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru nemovitostí, je dosavadní katastrální operát a operáty
dřívějších pozemkovrých evidencí, Při zjišťování hranic se vyšeřuje skutečný průběh hranice v terénu, k6rý s;
porovnává s jejím zobrazením v těchto mapoqých operátech.
ZjiŠťovánl PrŮběhu hranic pro účely pozemkov,ých úprav provádí komise složená z pracormíků pobočky, katastrálního
třaďa, zpracovatele náwhu komplexních pozemkov,ých úprav, zástupců dotčených obcí a poate potrety i zástupců
dalŠÍch uřadŮ. Předseda komise a její členové jsou jmenováni v souladu s ust, § 9 odst. 5 zákďna. Komise pii 

";iroua"ihranic Prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru (napr. údaje o vlastníku - jméno, příjmení, dďfum narození
(rodné ČÍslo), adresa místa fivalého pobytu fyzické osoby, nážev, identifikační čísloa adresa Štdla pravnické osoby,
drulr Pozemku, zpŮsobjeho využití). O výsledku zjišťovániprůběhu hranic sepíše komise protokol.
Ke zjiŠťování Pruběhu hranic jsou zvrirri vlastníci pozemkri v případech, kdy je jejich účast pořebná pro vyjasnění
vlastnické hranice v terénu. Tvoří-li hranici obvodu pozemkových úprav hrarrióe obce, zvou ," uzdy ástupci
sousedních obcí (rovněŽ vlastníci nemovitostí sousedících s tímto uzemím). Vlastníci a zástltpciobcí jsou ke zjisťoúni
branic zváni písemnou pozvánkou tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem. Neúčást pozvaných 1prip. 3eiictr
zplnomocněných zástupců) není na překážku vy-tlžiti výsledků zjišťování hranic.
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