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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rašov – pozvánka ke zjišťování
průběhu hranic pozemků
Pozemkový úřad Blansko jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 19 a § 20
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že v rámci zpracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rašov probíhá zjišťování
(šetření) průběhu hranic pozemků, které je prováděno v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění
pozdějších předpisů, zákona a vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších
předpisů.
Vlastnické hranice jsou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav
(hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, hranice zastavěné
nebo zastavitelné části obce, silnice, vodní toky apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu
pozemkových úprav, které však nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, ale je
u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (převážně lesní komplexy). Podkladem
pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní katastrální operát a operáty
dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice
v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech. Výsledky
komplexních pozemkových úprav budou sloužit k obnově katastrálního operátu.
Zjišťování průběhu hranic pozemků se uskuteční ve dnech 3., 4., 5., 6., 7. a 10. října 2011.
Zahájeno bude v 8:00 hodin; místa srazů účastníků šetření a šetřené hranice jsou zakresleny
v grafické příloze.

Jako člena komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků Vás žádáme o účast na této akci.
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