Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Fibichova 6/4666, 586 01 Jihlava
tel.: 567109111, fax: 567109101, e-mail: kp.jihlava@cuzk.cz, ID dat. schránky: 9emiexr

V Jihlavě
dne 9.7.2019
Číslo jednací: OR-620/2019-707

ROZHODNUTÍ
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava (dále jen "katastrální úřad"), podle § 5
odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, věcně příslušný a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, místně příslušný k řízení o změně hranice katastrálního území, které je vedeno pod sp. zn.
OR-620/2019-707, tímto rozhodnutím

schvaluje
změnu průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Záborná a katastrálním
územím Polná, katastrálním územím Janovice u Polné a katastrálním územím Skrýšov u Polné
a dále mezi katastrálním územím Záborná a katastrálním územím Dobroutov, přitom se jedná
i o hranici obecní mezi obcí Záborná, obcí Polná a obcí Dobroutov, do jejichž územní
působnosti náleží uvedená katastrální území.

1. Nový průběh příslušných částí katastrální hranice, jejichž geometrické a polohové určení je
vymezeno v návrhu nového uspořádání pozemků po Komplexní pozemkové úpravě
v katastrálním území Záborná má následující průběh:
-nová hranice mezi katastrálním územím Záborná a katastrálním územím Polná vychází
v bodě 238-583 ze stávající katastrální hranice, prochází body 262--45, 232-628, 232-626,
232-624, 232-622, 232-621, 232-654, 262-31, 262-34, 232-653, 232-651, 232-649, 232-647,
232-644 a v bodě 262-9 se napojuje na stávající katastrální hranici

- nová hranice mezi katastrálním územím Záborná a katastrálním územím Janovice u Polné
vychází v bodě 262-1552 ze stávající katastrální hranice, prochází body 262-1548, 232-2268,
262-1573, 262-1589, 232-2223, 262-1600, 262-1601, 262-1596, 232-2221, 232-2194, 232-2195,
232-2196, 232-2211, 232-2212, 262-1634 a v bodě 238-498 se napojuje na stávající katastrální
hranici
- nová hranice mezi katastrálním územím Záborná a katastrálním územím Skrýšov u Polné
(úsek č. 1) vychází v bodě 262-1472 ze stávající katastrální hranice, prochází body 231-565,
231-568, 262-1483, 262-1484, 231-575, 231-577, 231-576, 231-608, 231-607, 231-604, 262-1481,
262-1479, 231-637, 262-1462, 231-639, 231-640, 231-642, 231-644, 231-648, 231-649, 231-651,
231-653, 231-655, 231-657, 231-659, 231-661, 231-664, 231-666, 231-773, 231-771, 231-768,
231-766, 231-764, 231-762, 231-761, 231-759, 231-757, 231-756, 231-755, 231-754, 262-1420,
231-747, 231-745, 231-743, 231-742, 231-740, 231-738, 231-737, 231-735, 231-733, 231-731,
231-729, 231-727, 231-724, 231-722, 231-720, 231-718, 231-716, 231-714, 231-713, 231-846,
231-843, 231-841, 231-839, 231-837, 231-836, 231-834, 231-832, 231-829, 231-827, 231-825,
231-823, 231-821, 231-819, 231-817, 231-815, 231-813, 231-811, 231-810, 231-808, 231-806,
231-804, 231-803, 231-802, 231-800, 231-799, 231-796, 231-794, 231-873, 231-863, 231-864,

231-870, 231-867, 231-896 a v bodě 238-509 se napojuje na stávající katastrální hranici
- nová hranice mezi katastrálním územím Záborná a katastrálním územím Skrýšov u Polné
(úsek č. 2) vychází v bodě 238-528 ze stávající katastrální hranice, prochází body 262-1571,
232-2699, 232-2698, 232-2696, 262-1576, 232-2655, 232-2650, 232-2648, 232-2646, 232-2546,
232-2549, 232-2551, 232-2554, 262-1608, 262-1624, 232-2520, 232-2517, 232-2514, 262-1631,
262-1627, 262-1628, 232-2505, 232-2500, 232-2482, 232-2484, 232-2486, 262-1651, 262-1649,
657077000590057 a a v bodě 238-499 se napojuje na stávající katastrální hranici
- nová hranice mezi katastrálním územím Záborná a katastrálním územím Dobroutov vychází
v bodě 262-1061 ze stávající katastrální hranice, prochází body 232-1739, 232-1745, 262-1072,
627461003280003, 627461003280001, 627461003280004, 238-388, 238-385, 262-1076,
232-1721, 262-1080, 262-1104, 262-1141, 262-1154, 262-1158 a v bodě 238-394 se napojuje
na stávající katastrální hranici.

Odůvodnění:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, jako věcně
a místně příslušný správní úřad, svým podáním ze dne 19.6.2019 předložil katastrálnímu úřadu žádost
o změnu částí katastrálních hranic mezi katastrálním územím Záborná a katastrálním územím Polná,
Janovice u Polné, Skrýšov u Polné a Dobroutov (dále jen „návrh změny katastrální hranice“).
Přílohou k žádosti o změnu katastrální hranice je Dohoda o změně hranic obcí ze dne 14.3.2019,
kterou uzavřela Obec Záborná, zastoupená starostou Josefem Koubkem a Město Polná, zastoupené
starostou Jindřichem Skočdopole, a dále Dohoda o změně hranic obcí ze dne 18.3.2019, kterou
uzavřela Obec Záborná, zastoupená starostou Josefem Koubkem a Obcí Dobroutov, zastoupená
starostou Václavem Vavrouškem. Změnu obecní hranice schválilo zastupitelstvo Obce Záborná
na svém zasedání 21.2.2019 (bod usnesení ZO-40/3/2019 a ZO-41/3/2019), zastupitelstvem Města
Polná na zasedání dne 25.2.2019 (bod usnesení ZM-66/03/2019) a zastupitelstvem Obce Dobroutov
na zasedání dne 13.3.2019 (bod usnesení ZO-2/2/2019). Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je
změna průběhu katastrální hranice již neměnná.
Výše uvedenými listinami byly naplněny podmínky k vydání tohoto rozhodnutí podle ustanovení § 29
odst.1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, kterým se schvaluji změny katastrálních hranic podle výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Změna části průběhu hranic v katastrálních územích uvedených ve výrokové části tohoto
rozhodnutí bude v souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí provedena
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí spolu se zápisem pravomocného rozhodnutí o výměně
nebo přechodu vlastnických práv, které bylo vydáno podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách, v platném znění.
Jelikož všechny změny katastrální hranice jsou v obvodu Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Záborná a tudíž v době vydání tohoto rozhodnutí nebyli známi konkrétní vlastníci
nemovitostí sousedících s nově navrhovaným průběhem katastrální hranice, nebude postupováno
podle ustanovení § 33 katastrálního zákona a nebude vlastníků, jejichž nemovitosti byly změnou
dotčeny, srovnávací sestavení přečíslovaných parcel. S touto změnou byli vlastníci seznámeni
při Závěrečném jednání v rámci Komplexní pozemkové úpravy.
Vlastníkům, dotčeným změnou průběhu katastrální hranice, o které bylo rozhodnuto Státním
pozemkový úřadem v návrhu Komplexní pozemkové úpravy, bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou
vyhláškou na úředních deskách dotčených obcí a katastrálního úřadu způsobem v místě obvyklým
po dobu 15 dnů, přičemž poslední den této lhůty bude považován za den doručení tohoto rozhodnutí
podle § 25 odst. 2 správního řádu v platném znění.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení k Zeměměřickému
a katastrálnímu inspektorátu v Brně (§ 4 písm. d zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Odvolání se podává prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Jihlava (§ 86 odst. 1 správního řádu), a to v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu
účastníků řízení (§ 82 odst. 2 správního řádu).
Změna části hranice v katastrálních územích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí bude
v souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí vyznačena na podkladě tohoto
rozhodnutí po jeho nabytí právní moci.

................................................................................
Ing. Vladimír Hanák
ředitel KP

Rozdělovník:
1 x Obec Záborná, č.p. 49, 58813 Záborná
1 x Obec Dobroutov, č.p. 78, 58813 Dobroutov, Česká republika
1 x Město Polná, Husovo náměstí 39, 58813 Polná
1 x Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava

Za správnost vyhotovení: Kudrnová Andrea.

