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Oznámení o zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka 
Kladno (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 19 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“), provede v rámci zpracování návrhu 
komplexních pozemkových úprav Kamenné Žehrovice (dále jen „KoPÚ Kamenné Žehrovice“) 
dodatečné zjišťování (šetření) průběhu hranic pozemků v katastrálním území Kamenné 
Žehrovice. 
 
Zjišťování průběhu hranic pozemků pro účely pozemkových úprav provádí komise složená z 
pracovníků pozemkového úřadu, katastrálního úřadu, zpracovatele pozemkových úprav a zástupce 
obce. Vlastnické hranice jsou šetřeny na obvodu komplexních pozemkových úprav. Při zjišťování 
hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v 
mapových operátech. Kromě zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu jsou ověřovány i popisné 
informace katastrálního operátu, proto je třeba s sebou vzít průkaz k ověření totožnosti účastníka 
šetření (občanský průkaz, pas). Současně si dovolujeme upozornit na povinnosti vlastníků a jiných 
oprávněných dané ust. § 37 katastrálního zákona, a to zejména – zúčastnit se na výzvu katastrálního 
úřadu (v případě pozemkových úprav pobočky) jednání nebo ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku. Nepřítomnost pozvaného 
vlastníka a jiného oprávněného, ani jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic pozemků, není dle 
ustanovení § 42 odst. 6 katastrálního zákona na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic 
pozemků k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací. 
 

V souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 
osobám neznámého pobytu a osobám, které nejsou známy, doručí pozvánka veřejnou 

vyhláškou. V té souvislosti oznamujeme, že zjišťování průběhu hranic pozemků v katastrálním 
území Kamenné Žehrovice  

dne 5. září 2022 v 9:00 se srazem před Obecním úřadem Kamenné Žehrovice na 
adrese Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice, po předchozí telefonické 

domluvě na tel. 725 403 861 

 
 
 

 
Obec Kamenné Žehrovice 
Karlovarská třída 6 

273 01 Kamenné Žehrovice 
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Seznam osob:  

 
Renata Hrůnková náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
Gabriela Šandová Chodská 1705/2, 120 00 Praha 2 
Jaromír Váňa  Plzeňská 3102, 272 01 Kladno 
 
Žádáme Obec Kamenné Žehrovice o vyložení přiložené veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 
15 - ti dnů k veřejnému nahlédnutí. Po uplynutí této doby žádáme o vrácení dokumentu zpět na 
adresu Pobočky Kladno s uvedením termínu vyvěšení a sejmutí.   
 
Děkujeme za spolupráci.  
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Ivana Capoušková 
vedoucí Pobočky Kladno 
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                   Sejmuto dne:  
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