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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany (areál zahrádkářské kolonie u Rousínova) –
oznámení vlastníkům o zjišťování průběhu hranic pozemků a zaměřování staveb
Vážená paní, vážený pane,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov (dále jen „pozemkový úřad“) zahájil ke dni
7.6.2013 v katastrálním území Habrovany řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“),
jichž jste účastníkem.
V současné době se KoPÚ nachází v etapě návrhových prací, konkrétně návrhu nového uspořádání
pozemků. V této etapě se mimo jiné řeší i stavby v obvodu KoPÚ. Stavby je nutné v prvé řadě geodeticky
zaměřit. Zaměřování již probíhalo v měsíci srpnu 2016, avšak geodeti zpracovatele KoPÚ se nedostali ke
všem objektům zejména z důvodu jejich oplocení.
V souladu s ustanovením § 37 a § 42 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, (dále
jen „katastrální zákon“) Vás žádáme, pokud jste tak již dříve neučinili, abyste se Vy nebo Vámi zmocněný
zástupce zúčastnil zjišťování průběhu hranic pozemků a zaměřování staveb, které se uskuteční v:
pondělí dne 24.4.2017 v 9.00 hod.
Sraz účastníků je v areálu zahrádkářské kolonie.
Zjišťování průběhu hranic pozemků a zaměřování staveb bude probíhat za účasti zástupce pozemkového
úřadu, Obce Habrovany a zpracovatele KoPÚ.
Oprávnění ke vstupu a vjezdu na pozemky vyplývá z ustanovení §9 odst. 6 zákona a z pověření vydaného
pozemkovým úřadem ze dne 5.5.2015, č.j. SPU 232207/2015.
Upozorňujeme na povinnosti vlastníků a jiných oprávněných dané ustanovením § 37 katastrálního zákona,
a to zejména - zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu (resp. pozemkového úřadu) jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce, ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich
nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá. Ten, kdo
neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využity pro katastr
nemovitostí, dopouští se, v souladu s ustanovením §17a zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví,
v platném znění, přestupku porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
Výsledky zaměření budou následně porovnány s platnou katastrální mapou. V případě, že budou zjištěny
nesoulady, budou tyto řešeny na jednání, které se uskuteční v:
úterý dne 2.5.2017 od 9.00 hod do 13.30 hod.
v budově bývalého Obecního úřadu v Habrovanech č.p.13.,
za účasti zástupců stavebního úřadu Rousínov. Zde bude možno projednat, co je potřeba k dosažení
souladu skutečného stavu v terénu a katastrální mapy.

Pokud se nezúčastníte výše uvedených jednání, bude dále postupováno podle příslušných ustanovení
katastrálního a stavebního zákona.
S případnými dotazy se můžete obracet na výše uvedeného pracovníka pozemkového úřadu.
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