
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v 8rně
Katastrální pracoviště Boskovice

V Boskovicích 14.6. června 2011
C.j.OR-100/2011-731

ROZHODNUTí

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice (dále jen "katastrální úřad"),
podle § 5 odst. 1 písmo e) zákona CNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, věcně příslušný a podle § 11 odst. 1 písmo b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
místně příslušný k řízení o změně hranice katastrálního území, které je vedeno pod sp. zn.
OR-100/2011-731, tfmto rozhodnutfm

schvaluje

změnu průběhu části katastrální hranice mezi katastrálními územím Jabloňany katastrálním územím
Skalice nad Svitavou, která je důsledkem změny obecní hranice mezi obcí Jabloňany a obcí Skalice
nad Svitavou při realizaci komplexních pozemkových úprav, schválené dohodou obcí ze dne 5.5.2010.

Oproti dosavadnímu průběhu katastrální hranice s geometrickým a polohovým určením, vymezeným
zobrazením v katastrální mapě nomenklatury SV-III-15-09 pro k.ú. Skalice nad Svitavou a v mapě KMD
pro k.ú. Jabloňany, nová část katastrální hranice

1. dle geometrického plánu Č. 184-22/2011 pro k.ú Jabloňany navazuje na dosavadní průběh
katastrální hranice v lomovém bodě 142-316-27 na hranici pozemkové parcely 984 pro k.ú. Jabloňany,
dále

2. pokračuje po nové hranici na bod 142-377-170, dále

3. pokračuje po nové hranici do bodu 142-379-3 , který je vloženým bodem mezi body 142-316-31 a 56-
169-778 na stávající katastrální hranici, kterou tvoří hranice pozemkové parcely 1096/2 pro k.ú.
Jabloňany, dále

4. pokračuje po této stávající hranici do bodu 56-169-778 , který leží na hranici pozemkových parcel
1096/2 a 1096/7 pro k.ú. Jabloňany.

Odůvodnění:

Pozemkový úřad Blansko podáním ze dne 14.6.2011. č.j, 113005/2011-MZE-130753 předložil katastrálnímu
úřadu žádost o zahájení řízení o změně 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 obcí Jabloňany a obcí Skalice nad Svitavou, související s realizací komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Skalice nad Svitavou s rozšířením o přilehlou část katastrálního
území Jabloňany (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, jako pokračování realizace druhé
části dohody obcí o změně obecní hranice, jejíž první část byla realizována v roce 2010 rozhodnutím
katastrálního úřadu o schválení změny katastrální hranice č.j. OR-0157/2010-731 , zapsaného v operátech KN
pod spis. značkou Z-4769/2010-731 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,
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c) výpisem z usnesení zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dne 29.4.2010 o schválení změny obecní
hranice,

a nově doloženého

d) geometrickým plánem číslo 184-22/2011 pro k.ú. Jabloňany, vyhotoveným 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 a je uložen v patřičné dokumentaci na katastrálním úřadě.

Podrobné údaje o pozemkových parcelách obou katastrálních území dotčených návrhem změny katastrální
hranice a o průběhu nové katastrální hranice, jsou obsahem návrhu komplexních pozemkových úprav, který byl
schválen rozhodnutím Pozemkového úřadu Blansko č.j. PÚ 650/07/Sv/245, ze dne 8.února 2011 a který byl
zapsán na katastrálním úřadě do operátu KN a zde je uložen pod spisovou značkou Z-2794/2011-731.

V souladu s ustanoveními § 22 a 23 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního e. 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 odst. 1 písmo e) 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:

Změna části katastrální hranice v katastrálních území uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí bude
v souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí vyznačena na podkladě pravomocného
rozhodnutí Pozemkového úřadu Blansko o výměně nebo přechodu vlastnických práv realizací komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Skalice nad Svitavou s rozšířením do přilehlé části katastrálního
území Jabloňany, a to současně se zápisem tohoto rozhodnutí.

Schválení změny hranice katastrálního území bude oznámeno vyvěšením tohoto rozhodnutí na úředních
deskách obce Jabloňany a obce Skalice nad Svitavou a katastrálního úřadu po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení opravný prostředek
k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně (§ 8 odst.5 katastrálního zákona), a to prostřednictvím
Katastrálního pracoviště Boskovice (§ 86 odst. 1 správního řádu).

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: Grafické znázornění

Ing Z eněk Jelfnek
ředitel

Rozdělovník:

Obecní úřad Jabloňany, Jabloňany, 679 01 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

""',,"O, (f.,. ee «7/ Sňato:
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Příloha k čj. OR-OIOO/2011-73111

II
1546

II
981

Seznam soufadnfc (S-JTSK)

č. bodu
Soui'adnlce pro zápis do KN

Y X kód kv.
II

1096/4
169-778

142-316-27
/42-3/6-28
/42-316-29
142-3/6-30
142-316-31

/42-316-200
142-377-16
/42-377-170

142-379-3

595154.92 1130032.9/ 8
595219.05 1/29898.77 3
595228.27 1129925.57 3
595228.59 1129963.38 J
595220.(17 1130020.11 3
595209.07 1130056.85 3
595237.73 1129889.45 3
595165.27 1129880.13 3
595187.24 1129887.74 3
595/64.24 //30037.03 3
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Poznámka
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znak z plas/u
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znak z plastu
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nes/ob.

nes/ob.

II
1096/1

~\
996/IJ ,\

tel.: 516428961 e-mail: kp.boskovice@cuzk.cz


