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DATUM: 29. 10. 2013 
 
 

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 
 

 
dle § 6 odst. 9 a § 9 odst. 5 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění a dle § 5 vyhl. č. 545/2002 Sb. 
v platném znění v rámci komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí 
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a vyhláškou č. 545/2002 Sb. o postupu při 
provádění pozemkových úprav oznamuje, že v rámci komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná 
bude probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků cca od listopadu 2013 do září 2014. Osoby 
pověřené Pobočkou Ústí nad Orlicí mohou vstupovat a vjíždět na pozemky ve stanovené době 
a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona č. 139/2002 Sb. 
 
Zjišťování průběhu hranic provádí komise složená ze zástupců zpracovatele pozemkové 
úpravy (firma LESPROJEKT východní Čechy s.r.o., Hradec Králové – geodet Ing. Jaroslav Šimon, 
geodet Ing. Ondřej Erben), zástupce obce (starosta pan Petr Halekal) a zástupců katastrálního 
a pozemkového úřadu.  
Zjišťování průběhu hranic bude provedeno dle § 14 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
ČR (katastrální zákon) a dle § 55 - § 58 vyhlášky č. 26/2007 Sb. v platném znění. 
 
Výsledky zjišťování hranic pozemků budou jako podklad komplexních pozemkových úprav 
použity k obnově katastrálního operátu. Účast dotčených vlastníků a ostatních správců majetku 
bude zajištěna písemnými pozvánkami. 
 
 
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
Státní pozemkový úřad 
 
v z. Ing. Pavel Friml 
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