
Příloha k č.j. SPU 350731/2022 ze dne 6. 10. 2022 

Oprava kap. 7 Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav  

A. Změna katastrální hranice se provede a do KN zapíše v počátku prací na návrhu PÚ. V takovém 

případě následně zpracovatel PÚ pracuje s novou nezpochybnitelnou hranicí k.ú., která zůstává 

v platnosti i v případě, že by z jakýchkoliv důvodů došlo k zastavení prací na návrhu PÚ a současně 

pracuje s celými parcelami, popř. s parcelami rozdělenými GP a zapsanými v KN. Změna hranice 

k.ú. se v tomto případě doloží dokumentací dle přílohy č. 26 až 30 návodu [42], GP, je-li nutné 

provést dělení parcel, vyjádřením vlastníků dotčených pozemků k návrhu na změnu hranice a 

vyjádřením obce (§ 29 odst. 1 zákona [8], nebo dohodou obcí v případě, že změna hranice k.ú. 

souvisí se změnou hranice obce (§ 29 odst. 2 zákona [8],). 

 

B. Změna katastrální hranice se provede současně se zápisem rozhodnutí pobočky o výměně nebo 

přechodu vlastnických práv do KN. Předpokladem je, že jsou pozemky v sousedících k.ú. 

dotčených změnou katastrální hranice řešené dle § 2 zákona [1]. Geometrické plány jsou v tomto 

případě nahrazeny dokumentací pro obnovu katastrálního operátu. Ke změně katastrální hranice 

se dokládá dokumentace dle přílohy č. 26, 27 a 29 návodu [42], a dohoda obcí v případě, že změna 

hranice k.ú. souvisí se změnou hranice obce (§ 29 odst. 2 zákona [8],). Zbývající dokumentace 

uvedená u postupu A je pak nahrazena dokumentací k rozhodnutí o schválení návrhu PÚ (§ 11 

odst. 4 zákona [1],). Uvedená dokumentace bude předána KÚ v termínu stanoveném v dohodě dle 

§ 10 odst. 1 vyhlášky [2], nejpozději 60 dní před nabytím právní moci rozhodnutí o výměně nebo 

přechodu vlastnických práv, aby účinnost rozhodnutí o změně katastrální hranice nastala 

synchronizovaně s nabytím právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (§ 

11 odst. 8 zákona [1],). Za tímto účelem bude KÚ uplatňován postup podle § 74 zákona [6].  

 

 

 

 


