
 

 

                
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v k.ú. Chlum u 
Křemže“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic v rámci komplexní pozemkové úpravy jsou 
důležitými kroky, které následují po zapsání nově navržených pozemků do katastru 
nemovitostí. Vlastníci pozemků jsou seznámeni s hranicemi nově navržených 
pozemků a jsou jim ukázány lomové body parcel, které jsou stabilizovány.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431a/231/0000137 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Český Krumlov 
ZÁMĚR: a) Geodetické práce 
DODAVATEL: GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň 
MÍSTO REALIZACE: Okres Český Krumlov, Městys Křemže, katastrální území Chlum u Křemže 
CELKOVÉ VÝDAJE: 905 205 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 905 205 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 25.04.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 11.10.2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 14.11.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Původní stav katastru nemovitostí před pozemkovou úpravou byl nevyhovující, protože na velké části katastrálního 
území byla dosud platná zjednodušená evidence parcel, hranice pozemků neodpovídaly stavu terénu a vlastníci 
pozemků neznali hranice pozemků v terénu. Podle ustanovení zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úřadech a 
pozemkových úpravách má každý z účastníků nárok na bezplatné vytyčení nově navržených pozemků. Proto Státní 
pozemkový úřad, Pobočka Český Krumlov účastníky o tomto nároku informoval a vyžádal si jejich požadavky na 
vytýčení pozemků. Cílem projektu je vytýčení pozemků, nově vzniklých pozemkovou úpravou v katastrálním území 
Chlum u Křemže. Pozemkový úřad shromáždil požadavky účastníků, kteří projevili zájem na jejich vytýčení. Do 
pozemkové úpravy bylo zahrnuto 707 ha pozemků, o vytýčení požádali vlastníci 244 ha, tedy 34,5 %. Vytýčením 
pozemků v souladu s platnými zákony a předpisy je zajištěna jednoznačná identifikace pozemků tak, aby se předešlo 
možným sporům o vlastnictví a bylo umožněno užívání pozemků jejich vlastníky či nájemci. Protokolárním převzetím 
hranic svých pozemků podle katastrálního zákona převezmou i odpovědnost za tyto hranice. Tím bude ze strany 
Státního pozemkového úřadu, Pobočky Český Krumlov učiněno vše, aby vlastníci pozemků měli všechna práva a 
potřebné informace k svému vlastnictví. 



 
S vlastní realizací projektu se započalo v květnu roku 2017, termín dokončení díla byl dle smlouvy o dílo stanoven na 

15.11.2017. V rámci vytyčení vlastnických hranic pozemků bylo vytyčeno 1100 měrných jednotek a stabilizováno 3551 

lomových bodů na hranicích dotčených parcel. Samotné předání vytyčených vlastnických hranic vlastníkům v terénu 

proběhlo ve dvou etapách. První etapa ve dnech 5.10. a 6.10.2017 a druhá etapa ve dnech 27.10., 30.10. a 31.10.2017.  

Protokolární předání díla proběhlo 14.11.2017. a bylo předáno v předepsané podobě a kvalitě. 

 


