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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Bme
Katastrální pracoviště Boskovice

V Boskovicích 23. června 2010
Č.j. OR - 0157/2010-731/1

ROZHODNUTí

o schválení změny části katastrální hranice mezi katastrálními územími Jabloňany a Skalice nad
Svitavou podle § 5 písmod) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech,
ve znění pozdějších předpisů

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice (dále jen "katastrální úřad"), jako
orgán státní správy zmocněný ustanovením § 5 písmo d) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tímto rozhodnutím

schvaluje

změnu průběhu části katastrální hranice mezi katastrálními územími Jabloňany a Skalice nad
Svitavou, která je důsledkem změny obecní hranice mezi Obcí Jabloňany a Obcí Skalice nad Svitavou.
Oproti dosavadnímu průběhu katastrální hranice s geometrickým a polohovým určením vymezeným
zobrazením v katastrální mapě nomenklatury VS-III-15-05a 09 nová část katastrální hranice

1. navazuje na dosavadní průběh katastrální hranice v lomovém bodě číslo 122-5, jehož geometrické
a polohové určení je obsahem záznamu podrobného měření změn číslo 316 (dále jen"ZPMZ"),
který tvoří hranici pozemkové parcely 1144/1 katastru nemovitostí katastrální území Jabloňany a
pozemkové parcely 635 katastru nemovitostí katastrálního území Skalice nad Svitavou, dále

2. probíhá po hranici parcel s lomovými body číslo 149-10, 149-9, 149-1, 149-2, 149-14, 149-3, 149-4,
149-5, 149-6,149-7 ZPMZ, dále

3. se napojuje v lomovém bodě 149-11 ZPMZ na dosavadní průběhu katastrální hranice, který tvoří
hranici pozemkové parcely 825/110 katastru nemovitostí katastrální území Jabloňany a pozemkové
parcely 377/1 katastru nemovitostí katastrální území Skalice nad Svitavou.

Na základě této změny části katastrální hranice se v katastru nemovitostí katastrální území Jabloňany
převádí pozemkové parcely katastru nemovitostí uvedené v následující tabulce, přitom v katastrálním
území Skalice nad Svitavou se označují těmito novými parcelními čísly katastru nemovitostí:

Pozemková parcela
k.ú. Jabloňany k.ú. Skalice nad Svitavou
katastr nemovitostí druh pozemku LV Vlastník katastr nemovitostí

825/2 orná půda 76 Zachoval Josef, Jabloňany č.p. 18 647

825/144 orná půda 653

825/147 orná půda 648

825/3 orná půda 33 Horák Jiřf a Horáková Jaromfra, Jabloňany č.p.48, 650

825/8 orná půda 655

825/6 orná půda 246 ZE PO Bořitov, družstvo 651

825/10 orná půda 645

825/7 orná půda 1 Obec Jabloňany, 652

825/9 orná půda 646

825/145 orná půda 252 Musil Jan a Musilová Hana, Drnovice č.p. 287, 654

825/146 orná půda 656

825/148 orná půda 649

Význam zkratek: LV - číslo listu vlastnictvf,
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Odůvodnění:

Obec Skalice nad Svitavou podáním ze dne 10.6.2010. č.j. OÚ Skalice/202/2010 předložila katastrálnímu úřadu
žádost o rozhodnutí ve věci změny části katastrální hranice mezi katastrálními územími Jabloňany a Skalice
nad Svitavou, přičemž předmětný návrh změny dosavadní katastrální hranice má být důsledkem změny
obecních hranic mezi Obcf Jabloňany a Obcí Skalice nad Svitavou souvisejícf s realizací komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Skalice nad Svitavou (dále jen "návrh změny katastrální hranice").

Katastrální úřad z hlediska správy katastru nemovitostí se ztotožnil s veřejně prospěšnými důvody, které vedou
k podání návrhu změny katastrální hranice v důsledku změny obecní hranice, doloženého

a) dohodou o změně průběhu části obecní hranice, kterou uzavřela Obec Jabloňany a Obec Skalice nad
Svitavou dne 5.5.2010 podle § 26 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění
pozdějších předpisů,

b) výpisem z usnesení zastupitelstva Obce Jabloňany ze dne 18.3.2010 o schválení změny obecní hranice,

c) výpisem z usnesení zastupitelstva Obce Skalice nad Svitavou ze dne 29.4.2010 o schválení změny obecní
hranice,

d) písemné souhlasy příslušných vlastníků pozemků se změnou obecní hranice,

e) ZPMZ vyhotovený DWK GEO spol. s.r.o., Nám. Karla IV. 5/5, Brno, který obsahuje geometrické a polohové
určení průběhu nové hranice a údaje o trvalém označení lomových bodů hranice.

V souladu s ustanoveními § 22 a 23 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Č. 26/2007 Sb.,
kterou se provádí zákon Č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve
znění zákona Č. 210/1993 Sb. a zákona Č. 90/1996 Sb., a zákon Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedenými listinami splněny stanovené
podmínky na vydání rozhodnutí katastrálního úřadu o schválení změny hranice katastrálního území.

V souladu s ustanovením § 5 písmo d) zákona ČNR Č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, schválil katastrální úřad změnu katastrální hranice podle výrokové
části tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Schválení změny hranice katastrálního území bude oznámeno vyvěšením tohoto rozhodnutí na úředních
deskách Obce Borotín a Obce Cetkovice a katastrálního úřadu po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení opravný prostředek k Zeměměřickému a
katastrálnímu inspektorátu v Brně, a to prostřednictvím Katastrálního pracoviště Boskovice.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád, a musí obsahovat údaje
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (§ 86 odst. 1, § 82 odst. 2, § 76 odst.
5 a § 93 odst. 1 správního řádu).

Příloha: kopie zobrazení předmětných parcel dotčených změnou katastrální hranice'.
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Rozhodnutí se doručuje: _ý

Obecní úřad Jabloňany, Jabloňany, 67901 Skalice nad Svitavou,

Obecní úřad Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou, 679 01 Skalice nad Svitavou,

Na vědomí:
Pozemkový úřad Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
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