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ROZHODNUTÍ 
 

 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, jako orgán státní správy příslušný 

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních 

orgánech, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný k řízení o změně hranic 

katastrálního území, tímto rozhodnutím 

 

schvaluje 

 

 
změnu průběhu částí katastrálních hranic mezi katastrálním územím Předhradí a katastrálním územím 

Oseček, zároveň změnu obecní hranice mezi obcemi Pňov-Předhradí a Oseček a změnu okresní 

hranice mezi okresy Kolín a Nymburk; změnu průběhu částí katastrálních hranic mezi katastrálním 

územím Pňov a katastrálním územím Předhradí v rámci obce Pňov-Předhradí; změnu průběhu částí 

katastrálních hranic mezi katastrálním územím Pňov a katastrálním územím Klipec v rámci obce 

Pňov-Předhradí a změnu průběhu částí katastrálních hranic mezi katastrálním územím Pňov a 

katastrálním územím Velim a zároveň změnu obecní hranice mezi obcemi Pňov a Velim; změnu 

průběhu částí katastrálních hranic mezi katastrálním územím Pňov a katastrálním územím Nová Ves I 

a zároveň změnu obecní hranice mezi obcemi Pňov-Předhradí a Nová Ves I. 

 

Geometrické a polohové určení nového průběhu příslušných částí katastrálních, obecních a okresních 

hranic je vymezeno měřickou dokumentací v digitální katastrální mapě Komplexní pozemkové úpravy  

v katastrálním území Pňov, v katastrálním území Předhradí a v částech katastrálního území Klipec, 

Libice nad Cidlinou, Nová Ves I, Oseček, Velim, Velký Osek a Veltruby  zpracovanou firmou GAP 

Pardubice s. r. o., na základě čísla zakázky 210/2015 Ing. Zbyňkem Pilařem, který je úředně 

oprávněnou osobou k projektování pozemkových úprav.  

 

Číslování podrobných lomových bodů je v souladu s podklady zpracovanými pro zápis pozemkové 

úpravy do katastru nemovitostí v extravilánu katastrálních územích Pňov a Předhradí a v částech 

katastrálních území Oseček, Klipec, Velim a Nová Ves I. Změny katastrálních, respektive obecních a 

okresních hranic jsou zpracovány v nové digitální katastrální mapě. Záznamy podrobného měření 

změn (dále jen ZPMZ) pro katastrální území  Pňov ZPMZ č. 314, pro katastrální území Předhradí 

ZPMZ č. 257, pro katastrální území Oseček ZPMZ č. 407, pro katastrální území Klipec ZPMZ č. 113, 

pro katastrální území Velim ZPMZ č. 1423 a pro katastrální území Nová Ves I ZPMZ č. 760. 
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Změny hranic jsou navrženy v pěti lokalitách, a to: 

1) mezi katastrálním územím Předhradí a katastrálním územím Oseček, zároveň mezi obcemi Pňov-

Předhradí a Oseček a okresy Kolín a Nymburk 

2) mezi katastrálním územím Pňov, Klipec a katastrálním územím Předhradí obce Pňov-Předhradí 

v rámci obce Pňov-Předhradí 

3) mezi katastrálním Pňov a katastrálním územím Klipec v rámci obce Pňov-Předhradí 

4) mezi katastrálním územím Pňov a katastrálním územím Velim a zároveň mezi obcemi Pňov-

Předhradí a Velim 

5) mezi katastrálním územím Pňov a katastrálním územím Nová Ves I a zároveň mezi obcemi Pňov-

Předhradí a Nová Ves I 

 

 

 

1) změna mezi katastrálním územím Předhradí a katastrálním územím Oseček 

 

Nový průběh okresní, obecní a katastrální hranice mezi  katastrálním územím (dále jen k. ú.) Předhradí  

a k. ú. Oseček vychází z podrobného bodu č. 712744-316-1899 a vede západním směrem, a to ve 

směru toku po levém břehu drobného vodního toku „Pňovky“, tj. mezi parcelami nově vzniklou KN p. 

č. 438 v k. ú. Předhradí (dále jen Př) a nově vzniklou  KN p. č. 1465 k. ú. Oseček (dále jen O) přes 

podrobný bod č. 712744-407-1 a v severozápadním rohu nově vzniklé parcely KN 438 (Př) a zároveň 

jihozápadním rohu nově vzniklé parcely KN p. č. 1465 (O), tj. v podrobném bodu č.  712744-316-

1900, se poté průběh ostře lomí na jihozápad, přičemž přetíná vodní tok „Pňovku“ a vede tímto 

směrem na jeho pravý břeh, tj. až do podrobného bodu č. 722791-178-20, kde nový průběh okresní, 

obecní a katastrální hranice končí, navazuje na stávající průběh a vede dále na jihozápad.  

Další část nového průběhu okresní, obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Předhradí a k. ú. Oseček 

vychází z trojmezí parcel KN stávající p. č. 256/2 (Př), nově vzniklé KN p. č. 294 (Př) a nově vzniklé 

KN p. č. 1467 (O), tj. z podrobného bodu č. 712744-272-25 západním směrem mezi parcelami nově 

vytvořenou KN p. č. 294 (Př) a nově vzniklou KN p. č. 1467 (O) do podrobného bodu č. 712744-407-

8. Z tohoto podrobného bodu č. 712744-407-8 směřuje nová hranice na severozápad přes podrobný 

bod č. 712744-407-7 do podrobného bodu č. 712744-407-6 mezi nově vzniklou KN p. č. 390 (Př) a 

nově vzniklou KN p. č. 1466 (O). V podrobném bodu č. 712744-407-6 mění nová hranice ostře svůj 

směr na sever a vede mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 392 (Př) a p. č. 1466 (O)  do 

podrobného bodu č. 712744-272-31, kde se opět nový  průběh hranice kolmo lomí a vede přitom na 

západ mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 392 (Př) a KN p. č. 1464 (O), tj. přes podrobný bod č. 

712744-407-3, 712744-272-17 až do podrobného bodu č. 712744-407-5. V podrobném bodu č. 

712744-407-5  se průběh nové hranice ostře láme a přitom mění znovu svůj směr na severní a vede 

mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 420 (Př) a KN p. č. 1464 (O)  až do podrobného bodu č. 

712744-407-4. V podrobném bodu č. 712744-407-4 se nová hranice opět kolmo láme a mění směr na 

západ, přičemž vede mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 420 (Př) a KN 883 (O) do podrobného 

bodu č. 712744-94-6, kde tato část nového průběhu okresní, obecní a katastrální hranice končí, 

navazuje na stávající průběh hranice, přičemž se ostře láme na sever a vede dále tímto směrem 

nezměněna. 

Další část nového průběhu okresní, obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Předhradí a k. ú. Oseček 

vychází ze severovýchodního rohu nově vzniklé parcely KN p. č. 421 (Př), který je současně  

jihovýchodním  rohem stávající parcely KN p. č. 806/1 (O), tj. z podrobného bodu č. 722-791-180-4 

západním směrem do podrobného bodu č. 712744-341-1. V tomto podrobném bodu 712744-341-1 se 

nový průběh hranice ostře lomí směrem na jih a pokračuje mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 

421 (Př) a KN p. č. 1462 (O) a KN p. č. 1463 (O), tj. přes podrobný bod č. 712744-316-1874 až do 

podrobného bodu č. 722791-257-8. V podrobném bodu č. 722791-257-8 mění nová hranice znovu 

ostře svůj průběh na západní a vede v tomto směru mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 352 (Př) a 

KN p. č. 1463 (O) až do podrobného bodu č. 722791-257-12, kde opět mění nová hranice svůj směr na 

sever a pokračuje tímto směrem mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 352 (Př) a KN p. č. 1463 (O) 

a KN p. č. 1462 (O), tj. přes podrobný bod č. 722791-84-29 až do podrobného bodu č. 722791-84-28. 



V tomto podrobném bodu č. 722791-84-28 měněný průběh okresní, obecní a katastrální hranice mezi 

k. ú. Předhradí a k. ú. Oseček končí, přičemž se ostře láme a pokračuje dále po jejím stávajícím 

průběhu západním směrem. 

 

 

Touto změnou zanikají parcely KN 256/6 (Př), KN 256/7 (Př), KN 79 (Př), PK 233/1 (Př), PK 77 (Př), 

PK 78 (Př), KN 838 (O), KN 806/2 (O), KN 884 (O), KN 977 (O). 

 

 

Touto změnou vznikají parcely KN 438 (Př), KN 1465 (O), KN 1467 (O), KN 1466 (O), KN 977 (O), 

KN 390 (Př), KN 392 (Př), KN 1464 (O), KN 420 (Př), KN 421 (Př), KN 392 (Př), KN 1462 (O), KN 

1463 (O). 

 

 

2) změna mezi katastrálním územím Pňov, katastrálním územím Klipec a katastrálním 

územím Předhradí 

 

Část nového průběhu katastrální hranice mezi k. ú. Klipec a k. ú. Předhradí (původně k. ú. Pňov) 

vychází z nového trojmezí mezi k. ú. Oseček, k. ú. Klipec a k. ú. Předhradí, tj. z podrobného bodu č. 

712744-271-1 a vede jihozápadním směrem mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 398 (Př), KN p. 

č. 397 (Př), KN p. č. 396 (Př), KN p. č. 395 (Př), KN p. č. 422 (Př) až do jihozápadního rohu KN p. č. 

422 (Př) na straně jedné a na straně druhé vede z podrobného bodu č. 712744-271-1 mezi nově 

vzniklými parcelami KN p. č. 830/1 k. ú. Klipec (dále jen K), KN p. č. 830/4 (K), KN p. č. 830/6 (K), 

KN p. č. 830/8(K), KN p. č. 821(K), KN p. č. 901/1 (K)  až do jižního rohu KN p. č. 901/1 (K), tj. přes 

podrobné body č. 722791-257-104, 722791-257-133, 722791-257-161, 722791-257-159, 722791-257-

171, 722791-257-210, 722791-257-238, 722791-257-249, 722791-257-276, 722791-257-278, 722791-

257-283, 722791-257-296, 722791-257-311, 722791257-316, 722791-257-321, 722791-257-

326722791-257-331, 722791-257-333, 722791-257-388, 722791-257-394, 722791-257-395 až do 

podrobného bodu č. 722791-257-404. V tomto podrobném bodu č. 722791-257-404 se nový průběh 

hranice kolmo lomí na jihovýchod  a probíhá mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 422 (Př) a KN 

p. č. 1106 (K) až k novému trojmezí mezi k. ú. Předhradí, k. ú. Klipec a k. ú. Pňov, tj. po podrobných 

bodech 722791-257-408, 722791-257-411, 722791-257-417, 722791-257-426, 722791-257-445 až do 

podrobného bodu č. 722782-314-8.  

Z tohoto podrobného bodu č. 722782-314-8, který tvoří nové trojmezí mezi k. ú. Předhradí, k. ú. 

Klipec a k. ú. Pňov, vede nová katastrální hranice mezi k. ú. Předhradí a k. ú. Pňov mírným obloukem 

na východ mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 422 (Př) a KN p. č. 1203 k. ú. Pňov (dále jen P) až 

do podrobného bodu č. 722782-314-7, tj. po podrobných bodech 722782-314-9, 722782-314-11, 

722782-314-16, 722782-314-21, 722782-314-20, 722782-314-17, 722782-314-13, 722782-314-10, 

722782-314-6, 722782-314-3, 722782-314-2, 722782-314-1, 722782-314-4, 722782-314-5 do 

podrobného bodu č. 722782-314-7. V podrobném bodu č. 722782-314-7 se nový průběh hranice ostře 

lomí, přičemž mění směr na jižní a vede v tomto jižním směru mezi nově vzniklými parcelami KN p. 

č. 382 (Př), KN p. č. 432 (Př), KN p. č. 320 (Př), KN p. č. 319 (Př), KN p. č. 318 (Př), KN p. č. 317 

(Př), KN p. č. 316 (Př), KN p. č. 315 (Př), KN p. č. 314 (Př), KN p. č. 321 (Př), KN p. č. 440 (Př) až do 

jejího jihozápadního rohu na straně jedné, tj. do podrobného bodu č. 722782-314-150 a na straně 

druhé vede nový průběh hranice mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1203 (P), KN p. č. 1201 (P), 

KN p. č. 1199 (P), 1356 (P) až do podrobného bodu č. 722782-314-150, tj. mezi podrobnými body č. 

722782-314-7, 722782-314-30, 722782-314-33, 722782-314-36, 722782-314-38, 722782-314-41, 

722782-314-43, 722782-314-44, 722782-314-47, 722782-314-50, 722782-314-51, 722782-314-55, 

722782-314-57, 722782-314-58, 722782-314-63, 722782-314-65, 722782-314-67, 722782-314-74, 

722782-314-87, 722782-314-113, 722782-314-130, 722782-314-136, do podrobného bodu č. 722782-

314-150. V podrobném bodu č. 722782-314-150 se nový průběh hranice kolmo lomí a přitom mění 

svůj směr na jihovýchod, přičemž vede mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 440 (Př), KN p. č. 

297 (Př), KN p. č. 296 (Př), KN p. č. 426 (Př), KN p. č. 290 (Př) až do jejího jihovýchodního rohu, tj 

do podrobného bodu č. 722791-257-799 na straně jedné a na straně druhé, vede nový průběh hranice 

z podrobného bodu č. 722782-314-150 v jihovýchodním směru mezi nově vzniklými parcelami KN p. 



č. 1127 (P), KN p. č. 1128 (P), KN p. č. 1131 (P), KN p. č. 1352 (P), KN p. č. 1102 (P) až do 

severovýchodního rohu KN p. č. 1101, tj. do podrobného bodu č. 722791-257-799. V tomto 

podrobném bodu č. 722791-257-799 se nová hranice opět ostře lomí na jih a vede mezi  nově 

parcelami, a to stávající KN p. č. 133/10 (Př) a nově vzniklou KN p. č. 1101 (P) až do podrobného 

bodu č. 722791-177-21, kde tento úsek nové katastrální hranice mezi k. ú. Předhradí a Pňov končí a 

navazuje na katastrální hranici stávající a přitom mění kolmo směr a vede dále na východ. 

Další část měněného průběhu katastrální hranice mezi k. ú. Předhradí a k. ú. Pňov vychází 

z podrobného bodu č. 722791-175-1, který leží na hranici mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 

410 (Př) a KN p. č. 1081 (P) a vede mírným obloukem na severovýchod mezi nově vzniklými 

parcelami KN p. č. 410 (Př), KN p. č. 412 (Př) a KN p. č. 411 (Př) až do podrobného bodu č. 

722791257-668 na straně jedné a na straně druhé hranice probíhá mezi nově vzniklými parcelami KN 

p. č. 1081 (P), KN p. č. 1083 (P), KN p. č. 1084 (P), KN p. č. 1086 (P), KN p. č. 1089 (P), KN p. č. 

1090 (P) a KN p. č. 1091 (P) až do podrobného bodu č. 722791257-668 na straně druhé, tj. po 

podrobných bodech č. 722791-175-1, 722791-257-812, 722791-257-811, 722791-257-808, 722791-

257-804, 722791-257-795, 722791-257-786, 722791-257-776, 722791-257-761, 722791-257-755, 

722791-257-752, 722791-257-740, 722791-257-723, 722791-257-696, 722791-257-685, 722791-257-

683, 722791-257-667 až do podrobného bodu č. 722791-257-668. V tomto podrobném bodu č. 

722791-257-668 se nový průběh katastrální hranice ostře mění na jihovýchod a vede tímto směrem 

mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 324 (Př) až do podrobného bodu č. 722791-257-792 na straně 

jedné a na straně druhé mezi nově vzniklými parcelami  KN p. č. 1091 (P) a KN p. č. 1092 (P) až do 

podrobného bodu č. 722791-257-792. V tomto podrobném bodu č. 722791-257-792 se nový průběh 

hranice téměř kolmo lomí, přičemž mění směr na severovýchod a pokračuje v tomto směru mezi nově 

vzniklými parcelami KN p. č. 324 (Př), KN p. č. 411 (Př), KN p. č. 328 (Př) a KN p. č. 327 (Př) na 

straně jedné až do podrobného bodu č. 722791-179-24 a na straně druhé vede mezi nově vzniklými 

parcelami KN p. č. 1092 (P), KN p. č. 1349 (P) a KN p. č. 1147 (P) až do  podrobného bodu č. 

722179-24, kde nový průběh katastrální hranice mezi k. ú. Předhradí a k. ú. Pňov končí a navazuje na 

její stávající průběh a dále vede stejným severovýchodním směrem. 

 

Touto změnou zanikají parcely PK 833 (P), PK 832 (P), PK 831 (P), PK 826 (P), PK 825 (P), PK 824 

(P), PK 823 (P), PK 822 (P), KN 901/1 (P), PK 176 (Př), PK 164 (Př), PK 163 (Př), PK 154 (Př), PK 

153 (Př), PK 152 (Př), PK 130 (Př), PK 140 (Př), PK 148 (Př), PK 141 díl 1 (Př), PK 141 díl 2 (Př), PK 

132 (Př), PK 116 (Př), PK 139 (Př), PK 138 (Př), PK 137 (Př), PK 133 (Př), PK 131 (Př), PK 247 (Př), 

PK 127 (Př), 128 (Př), PK 129/1 (Př), PK 129/2 (Př), PK 415 díl1 (P), PK 409 (P), PK 413 (P), PK 414 

(P), PK 408 (P), PK 407 (P), PK 410 (P), PK 412 (P), PK 406 (P), PK 405 (P), PK 404/3 (P), PK 

404/2 (P), PK 920 (P), PK 58 (Př), PK 59/2 (Př), PK 59/1 (Př), PK 60 (Př) PK 834 (P), PK 147 (Př).  

 

Touto změnou vznikají parcely KN 398 (Př), KN 397 (Př), KN 396 (Př), KN 395 (Př), KN 422 (Př), 

290 (Př), KN 1203 (P), KN 1201 (P), KN 1199 (P), KN 1200 (P), KN 1202 (P), KN 1204 (P), KN 

1091 (P), KN 1090 (P). 

 

 

3) změna mezi katastrálním územím Pňov a katastrálním územím Klipec 

 
Nový průběh katastrální hranice mezi  k. ú. Klipec (dále jen K) a k. ú. Pňov vychází z podrobného 

bodu č. 722782-314-8, tj. z nového trojmezí mezi k. ú. Klipec, k. ú. Pňov a k. ú. Předhradí a vede 

mírným obloukem mezi podrobnými body č. 722782-314-8 a č. 722774-113-227 nejprve 

jihozápadním a poté jihovýchodním směrem mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1106 (K), KN p. 

č. 1102 (K) a KN p. č. 1101 (K) do podrobného bodu č. 722774-113-227 na straně jedné a na straně 

druhé vede z podrobného bodu č. 722782-314-8 mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1207 (P), 

KN p. č. 1395 (P) až do podrobného bodu č. 722774-113-227, tj. mezi podrobnými body č. 722782-

314-8, č. 722774-113-30, 722774-113-35, 722774-113-40, 722774-113-58, 722774-113-74, 722774-

113-83, 722774-113-91, 722774-113-102, 722774-113-103, 722774-113-106, 722774-113-109, 

722774-113-113, 722774-113-117, 722774-113-137, 722774-113-154, 722774-113-171, 722774-113-

183, 722774-113-193, 722774-113-203 do podrobného bodu č. 722774-113-227. V tomto podrobném 

bodu č. 722774-113-227 se nový průběh katastrální hranice ostře láme směrem na východ a pokračuje 



v tomto východním směru až do podrobného bodu č. 722774-113-229 mezi nově vzniklými parcelami 

KN p. č. 1099 (K) na straně jedné a na straně druhé KN p. č. 1206 (P), tj. do podrobného bodu č. 

722774-113-229, po podrobných bodech č. 722774-113-227, 722774-113-226, 722774-113-225, 

722774-113-228, 722774-113-230, 722774-113-233, 722774-113-236, 722774-113-237, 722774-113-

235 až do podrobného bodu č. 722774-113-229. V podrobném bodu č. 722774-113-229 se průběh 

hranice kolmo lomí směrem na jih a vede v tomto směru mezi podrobnými body č. 722774-113-229 a 

č. 722774-113-311 mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1099 (K), KN p. č. 1043 (K), nově 

určenou KN p. č. 484/8 (K), stávajícími parcelami KN p. č. 487/7 (K), KN p. č. 484/6 (K), KN p. č. 

484/12 (K), KN p. č. 484/5 (K), KN p. č.  484/28 (K), KN p. č. 484/29 (K), KN p. č. 484/31 (K), KN 

p. č. 484/30 (K), KN p. č. 484/27 (K), nově vzniklou KN p. č. 1044 (K), stávajícími parcelami KN p. 

č. 327/7 (K), KN p. č. 327/6 (K), KN p. č. 327/5 (K), KN p. č. 327/3 (K), KN p. č. 327/2 (K), KN p. č. 

327/1 (K), nově vzniklými parcelami KN p. č. 1080 (K), KN p. č. 1081 (K), tj. do podrobného bodu č. 

722774-113-311 na straně jedné a na straně druhé mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1353 (P), 

KN p. č. 1355 (P), KN p. č. 1360 (P), KN p. č. 1359 (P), tj. do podrobného bodu č. 722774-113-311, 

tj. po podrobných bodech č. 722774-113-229, 722774-113-238, 722774-113-248, 722774-098-78, 

722774-098-77, 722774-098-76, 722774-098-75, 722774-098-74, 722774-098-73, 722774-098-72, 

722774-098-71, 722774-098-70, 722774-098-69, 722774-098-68, 722774-098-67, 722774-098-66, 

722774-098-65, 722774-098-64, 722774-113-273, 722774-113-274, 722774-113-278, 722774-113-

280, 722774-098-58, 722774-098-82, 722774-098-83, 722774-098-84, 722774-113-292, 722774-113-

295, 722774-098-85, 722774-098-86, 722774-098-87, 722774-098-88, 722774-098-89, 722774-098-

90, 722774-098-91, 722774-098-92, 722774-113-300, 722774-113-303, 722774-113-305, 722774-

113-311. V podrobném bodu č. 722774-113-311 se nový průběh hranice znovu ostře lomí, přičemž 

mění svůj směr na jihozápad a pokračuje dále do podrobného bodu č. 722744-113-375 mezi nově 

vzniklými parcelami KN p. č. 1081 (K), KN p. č. 1083 (K), KN p. č. 1084 (K), KN p. č. 1110 (K), KN 

p. č. 1092 (K), KN p. č. 1111 (K) na straně jedné a na straně druhé mezi nově vzniklou parcelou KN p. 

č. 1358 (P), tj. mezi podrobnými body č. 722774-113-311, 722774-113-318, 722774-113-320, 

722774-113-342, 722774-113-356, 722774-113-359, 722774-113-361, 722774-113-369, 722774-113-

374 a 722774-113-375. V tomto podrobném bodu č. 722774-113-375 se průběh nové katastrální 

hranice ostře láme na severozápad vede tímto směrem až do podrobného bodu č. 722774113-210 mezi 

nově vzniklými parcelami KN p. č. 1111 (K), KN p. č. 602/10 (K), nově vzniklou KN p. č. 1108 (K), 

stávajícími parcelami KN p. č. 602/8 (K), KN p. č. 602/21(K), KN p. č. 602/17 (K), KN p. č. 602/16 

(K), KN p. č. 602/18 (K), nově vzniklou parcelou KN p. č. 1112(K), stávající parcelou KN p. č. 928/3 

(K) až do podrobného bodu č. 722774-113-210 na straně jedné a na straně druhé mezi nově vzniklými 

parcelami KN p. č. 1366 (P), KN p. č. 1272 (P), KN p. č. 1403 (P), KN p. č. 1279 (P), KN p. č. 

1402 (P), KN p. č. 1291 (P) a KN p. č. 1401 (P), tj. mezi podrobnými body č. 722774-113-375, 

722774-113-373, 722774-113-372, 722774-113-371, 722774-113-349, 722774-113-334, 722774-113-

324, 722774-113-319, 722774-113-316, 722774-113-312, 722774-113-306, 722774-113-299, 722774-

097-15, 722774-113-298, 722774-113-297, 722774-113-296, 722774-097-13, 722774-097-11, 

722774-097-10, 722774-097-9, 722774-113-294, 722774-113-293, 722774-113-289, 722774-113-

287, 722774-113-284, 722774-113-283, 722774-113-279, 722774-113-277, 722774-113-270, 722774-

113-268, 722774-113-266, 722774-113-263, 722774-113-262, 722774-113-261, 722774-113-252, 

722774-113-241, 722774-113-231, 722774-113-221, 722774-097-51, 722774-097-50, 722774-097-49 

až do podrobného bodu č. 722774-113-210. V podrobném bodu č. 722774-113-210 se nový průběh 

katastrální hranice opět ostře láme, přičemž mění svůj směr nejprve na jihozápad do podrobného bodu 

č. 722774-113-239 a poté na západ až do podrobného bodu č. 722774-113-220 mezi nově vzniklými 

parcelami KN p. č. 1109 (K), KN p. č. 1097 (K), na straně jedné a na straně druhé mezi nově 

vyniklými parcelami KN p. č. 1401 P) a KN p. č. 1314 (P) až do podrobného bodu č. 722774-113-220, 

tj. mezi podrobnými body č. 722774-113-210, 722774-113-219, 722774-113-222, 722774-113-234, 

722774-113-239, 722774-113-232 a 722774-113-220. Z tohoto podrobného bodu č. 722774-113-220 

mění znovu nová katastrální hranice svůj směr na jihozápad až do podrobného bodu č. 722782-206-63 

mezi stávající parcelou KN p. č. 1036 (K) a nově vzniklou parcelou KN p. č. 1113 (K) na straně jedné 

a na straně druhé mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1314 (P), KN p. č. 1315 (P),  KN p. č. 1316 

(P), KN p. č. 1317 (P) a KN p. č. 1318 (P) až do podrobného bodu č. 722782-206-63, tj. mezi 

podrobnými body č. 722774-113-220, 722774-097-66, 722774-097-65, 722774-097-64, 722774-113-

247, 722774-113-247, 722774-113-249, 722774-113-251, 722774-113-2254, 722774-113-256 až do 



podrobného bodu č. 722782-206-63, kde měněný průběh hranice mezi k. ú. Klipec a k. ú. Pňov končí, 

navazuje na stávající průběh obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Pňov a k. ú. Velim, přičemž se 

opět stáčí ostře na jih a vede dále nezměněna. 

 

Touto změnou zanikají parcely KN p. č. 800/3 (P), KN p. č. 800/9 (P), KN 800/8 (P), KN p. č. 800/10 

(P), KN p. č. 800/12 (P), KN p. č. 784/4 (P), KN p. č. 784/5 (P), KN p. č. 784/3 (P), KN p. č. 784/2 

(P), PK p. č. 909 (P), PK p. č. 816 (P), PK p. č. 815 (P), PK p. č. 814 (P), PK p. č. 813 (P), PK p. č. 

812 (P), PK p. č. 811 (P), PK p. č. 810 (P), PK p. č. 910/1 (P), PK p. č. 782/1 (P), PK p. č. 784 (P), PK 

p. č. 785 (P), PK p. č. 786 (P), PK p. č. 787 (P), PK p. č. 788 (P), PK p. č. 789 (P), KN p. č. 911/1 (P), 

KN p. č. 426/1 (P), PK p. č. 428 (P), PK p. č. 432/2 (P), PK p. č. 433/1 (P), PK 433/2 (P), PK p. č. 434 

(P), KN p. č. 923/3 (P), PK p. č. 375 (P), PK p. č. 307 (P), PK p. č. 305 (P), PK p. č. 308 (P), PK p. č. 

304 (P), KN p. č. 929 (P), KN st. 139 (P), KN p. č. 611/23 (P), KN p. č. 611/20 (P), KN p. č. 611/21 

(P), KN p. č. 611/25 (P), KN p. č. 611/19 (P), KN p. č. 705/4 (K), KN p. č. 912/4 (K), KN p. č. 1052 

(P), PK p. č. 681/1 (P), PK p. č. 677 (P), PK p. č. 676/2 (P), PK p. č. 676/1 (P), PK p. č. 673 (P), 

KN p. č. 504/1 (K), KN p. č. 504/15 (K), KN p. č. 504/4 (K), KN p. č. 506/1 (K), KN p. č. 506/2 (K), 

KN p. č. 505 (K), KN p. č. 504/2(K), KN p. č. 503(K), KN p. č. 502/2 (K), PK p. č. 502/1(K), KN p. č. 

501/2 (K), KN p. č. 500 (K), KN p. č. 499/1 (K), KN p. č. 499/2 (K), KN p. č. 912/6 (K), KN p. č. 

484/23 (K), KN p. č. 484/11 (K), KN p. č. 487 (K), KN p. č. 484/10 (K), KN p. č. 484/2 (K), KN p. č. 

484/3 (K), KN p. č. 484/17 (K), KN p. č. 484/15 (K), KN p. č. 486 (K), KN p. č. 485 (K), KN p. č. 

484/14 (K), KN p. č. 484/16 (K), KN p. č. 472 (K), KN p. č. 471 (K), KN p. č. 484/9 (K), KN p. č. 

484/20 (K), KN p. č. 484/39 (K), KN p. č. 461 (K), KN p. č. 484/40 (K), KN p. č. 460 (K), KN p. č. 

484/21 (K), KN p. č. 484/22 (K), KN p. č. 484/41 (K), KN p. č. 484/38 (K), KN p. č. 484/4 (K), KN p. 

č. 484/19 (K), KN p. č. 484/24 (K), KN p. č. 484/18 (K), KN p. č. 342/8 (K), KN p. č. 342/13 (K), KN 

p. č. 342/9 (K), KN p. č. 342/7 (K), KN p. č. 342/12 (K), KN p. č. 325 (K), KN p. č. 342/6, KN p. č. 

342/11 (K), KN p. č. 318 (K), KN p. č. 342/10 (K), KN p. č. 342/5 (K), KN p. č. 317 (K), KN p. č. 

342/4 (K), KN p. č. 342/3 (K), KN p. č. 309/4 (K), KN p. č. 309/5 (K), KN p. č. 309/6 (K), KN p. č. 

309/7 (K), KN p. č. 297/2 (K), KN p. č. 297/1 (K), KN p. č. 297/7 (K), KN p. č. 297/4 (K), KN p. č. 

297/3 (K), KN p. č. 608 (K), KN p. č. 297/5 (K), KN p. č. 297/8 (K), KN p. č. 297/9 (K), KN p. č. 

705/1 (K), KN p. č. 705/20 (K), KN p. č. 713 (K), KN p. č. 712 (K), KN p. č. 709 (K), KN p. č. 708 

(K),  KN p. č. 705/19 (K), KN p. č. 705/18 (K), KN p. č. 705/17 (K), KN p. č. 705/16 (K). 

 

Touto změnou vznikají parcely KN p. č. 1060 (K), KN p. č. 1058 (K), KN p. č. 1059 (K), KN p. č. 

1061 (K), KN p. č. 1063 (K), KN p. č. 1064 (K), KN p. č. 1065 (K), KN p. č. 1066 (K), KN p. č. 1067 

(K), KN p. č. 1068 (K), KN p. č. 1069 (K), KN p. č. 1070 (K), KN p. č. 1071 (K), KN p. č. 1072 (K), 

KN p. č. 1073 (K), KN p. č. 1202 (P), KN p. č. 1204 (P), KN p. č. 1205 (P), KN p. č. 1043 (K), KN p. 

č. 1355 (P), KN p. č. 1166 (P), KN p. č. 1164 (P), KN p. č. 1044 (K), KN p. č. 1360 (P), KN p. č. 1359 

(P), KN p. č. 1354 (P), KN p. č. 1080 (K), KN p. č. 1081 (K), KN p. č. 1082 (K), KN p. č. 1083 (K), 

KN p. č. 1085 (K), KN p. č. 1084 (K), KN p. č. 1110 (K), KN p. č. 1091 (K), KN p. č. 1092 (K), KN 

p. č. 1111 (K), KN p. č. 1272 (P), KN p. č. 1273 (P), KN p. č. 1274 (P), KN p. č. 1403 (P), KN p. č. 

1112 (K), KN p. č. 1089 (K), KN p. č. 1090 (K),  KN p. č. 1280 (P), KN p. č. 1279 (P), KN p. č. 1112 

(K), KN p. č. 1089 (K), KN p. č. 1090 (K),  KN p. č. 1314 (P), KN p. č. 1315 (P), KN p. č. 1098 (K), 

KN p. č. 1113 (K). 

 

 

4) změna mezi katastrálním územím Pňov a katastrálním územím Velim 

 

Nový průběh obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Pňov a k. ú. Velim vychází z podrobného 

bodu č. 722782-314-624, tj. z trojmezí parcel KN stávající p. č. 923/7 k. ú. Velim (dále jen 

V), nově vzniklých parcel KN p. č. 1304 (V) a KN p. č. 1318 (P) a vede odtud jihovýchodním 

směrem mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1318 (P) a KN p. č. 1304 (V) až do 

podrobného bodu č.  778036-1423-2, kde se průběh hranice ostře lomí na jihozápad a 

pokračuje v tomto směru až do podrobného bodu č. 778036-1423-45 mezi nově vzniklými 

parcelami KN p. č. 1401 (P) a 1404 (P) na straně jedné a na straně druhé mezi nově vzniklými 

parcelami KN p. č. 1304 (V), KN p. č. 1305 (V), KN p. č. 1326 (V), KN p. č. 1306 (V), KN p. 



č. 1307 (V), KN p. č. 1308 (V), KN p. č. 1309 (V), KN p. č. 1310 (V), KN p. č. 1311 (V), KN 

p. č. 1312 (V) a stávajícími parcelami KN p. č. 1000/5 (V) a KN p. č. 1000/1 (V) až do 

podrobného bodu č. 778036-1423-45, tj. mezi podrobnými body č. 778036-1423-2, 778036-

1423-6, 778036-1423-8, 778036-1423-11, 778036-1423-13, 778036-1423-15, 778036-1423-

17, 778036-1423-19, 778036-1423-21, 778036-1423-20, 778036-1423-23, 778036-1423-24, 

778036-1423-27, 778036-1423-30, 778036-1423-31, 778036-1423-32, 778036-1423-34, 

778036-1423-35, 778036-1423-36, 778036-1423-37, 778036-937-39, 778036-937-38, 

778036-937-1, 778036-937-2 a 778036-1423-45. Z tohoto podrobného bodu č. 778036-1423-

45 se nový průběh obecní a katastrální hranice kolmo lomí na jihovýchod a pokračuje tímto 

směrem do podrobného bodu č. 778036-937-14 mezi nově vzniklou parcelou KN p. č. 1346 

(P) na straně jedné a na straně druhé mezi parcelami nově vzniklou KN p. č. 1324 (V), 

stávajícími parcelami KN p. č. 233 (V), KN p. č. 234/1 (V), KN p. č. 234/2 (V), tj. mezi 

podrobnými body č. 778036-1423-45, 778036-1423-46, 778036-937-11, 778036-937-12 až 

do podrobného bodu č. 77803-937-14. V podrobném bodu č. 778036-937-14 se nová obecní a 

katastrální hranice znovu ostře lomí, přičemž mění svůj směr na severovýchod do podrobného 

bodu č. 778036-1423-38 a přitom vede mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1327 (V) na 

straně jedné a na straně druhé mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1346 (P), KN p. č. 

1345 (P), KN p. č. 1344 (P), KN p. č. 1343 (P), KN p. č. 1342 (P), KN p. č. 1341 (P) a KN p. 

č. 1340 (P), tj. mezi podrobnými body č. 778036-1423-80, 778036-1423-79,  778036-1423-

69, 778036-1423-62, 778036-1423-59, 778036-1423-58, 778036-1423-53, 778036-1423-49, 

778036-1423-47, 778036-1423-43, 778036-1423-42 až do podrobného bodu č. 778036-1423-

38.  V tomto podrobném bodu č. 778036-1423-38 se nový průběh obecní a katastrální hranice 

opět kolmo lomí a vede až do podrobného bodu č. 778036-1423-70 mezi nově vzniklými 

parcelami na straně jedné KN p. č. 1327 (V), KN p. č. 1323 (V), KN p. č. 1322 (V), KN p. č. 

1321 (V), KN p. č. 1320 (V), KN p. č. 1319 (V), KN p. č. 1318 (V), KN p. č. 1317 (V) a KN 

p. č. 1316 (V) a na straně druhé mezi nově vzniklou parcelou KN p. č. 1403 (P), tj. mezi 

podrobnými body č. 7780361423-38, 778036-1423-39, 778036-1423-40, 778036-1423-41, 

778036-1423-38, 778036-1423-44, 778036-1423-48, 778036-1423-52, 778036-1423-56, 

778036-1423-57, 778036-1423-61 až do podrobného bodu č. 778036-1423-70.  Nová obecní 

a katastrální hranice dále vede z podrobného bodu č. 778036-1423-70 v mírném oblouku na 

jih až do podrobného bodu č. 778036-1423-71 mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1316 

(V), KN p. č. 1315 (V), KN p. č. 1314 (V), KN p. č. 1313 (V) na straně jedné a KN p. č. 1326 

(P) na straně druhé, tj. mezi podrobnými body č. 778036-1423-73, 778036-1423-74, 778036-

1423-76, 778036-1423-75, 778036-1423-72, 778036-1423-67, 778036-1423-65, 778036-

1423-66, 778036-1423-68 až do podrobného bodu č. 778036-1423-71. Z podrobného bodu č. 

778036-1423-71 se nový průběh obecní a katastrální hranice kolmo láme na severovýchod a 

vede tímto směrem do podrobného bodu č. 722782-206-31 mezi stávajícími parcelami KN p. 

č. 1068/5 (V), KN p. č. 1068/6 (V), KN p. č. 1068/7 (V) na straně jedné a na straně druhé po 

hranici nově vzniklé KN p. č. 1403 (P), tj. mezi podrobnými body č. 778036-937-36, 778036-

937-37 až do podrobného bodu č. 722782-206-31. V tomto podrobném bodu č. 722782-206-

31 mění nový průběh obecní a katastrální hranice ostře svůj směr na jihovýchod, přičemž se 

napojuje na stávající obecní a katastrální hranici mezi k. ú. Pňov a k. ú. Velim, kde tento úsek 

nového průběhu hranice končí a dále pokračuje na jihovýchod nezměněn.  

 

Touto změnou zanikají parcely PK p. č. 671/1 díl 1 (P) a PK p. č. 671/1 díl 2 (P), PK p. č. 670 

díl 1 (P),  KN p. č. 670 díl 2 (P), PK p. č. 671/5 (P), PK p. č. 671/3 (P), PK p. č. 925 (P), PK 

p. č. 621 (P), PK p. č. 622 (P), PK p. č. 628 (P), PK p. č. 629 díl 1 (P), PK p. č. 642 díl 1 (P), 

PK p. č. 642 díl 2 (P), PK p. č. 643 díl 1 (P), PK p. č. 644 díl 1 (P), KN p. č. 295/11 (V), KN 

p. č. 295/12 (V), KN p. č. 295/13 (V), KN p. č. 295/14 (V), KN p. č. 295/15 (V), KN p. č. 



295/16 (V), KN p. č. 261 (V),  KN p. č. 295/22 (V), KN p. č. 935/1 (V), KN p. č. 935/9 (V), 

KN p. č. 935/8 (V), KN p. č. 1000/14 (V), KN p. č. 956/2 (V) a KN p. č. 935/7 (V). 

 

Touto změnou vznikají parcely KN p. č. 1401 (P), KN p. č. 1404 (P), KN p. č. 1346 (P), KN 

p. č. 1345 (P), KN p. č. 1344 (P), KN p. č. 1343 (P), KN p. č. 1342 (P), KN p. č. 1341 (P), 

KN p. č. 1340 (P), KN p. č. 1403 (P), KN p. č. 1326 (P), KN p. č. 1304 (V), KN p. č. 1305 

(V), KN p. č. 1326 (V), KN p. č. 1306 (V), KN p. č. 1307 (V), KN p. č. 1308 (V), KN p. č. 

1309 (V), KN p. č. 1310 (V), KN p. č. 1312 (V), KN p. č. 1324 (V), KN p. č. 1325 (V), KN p. 

č. 1327 (V), KN p. č. 1323 (V), KN p. č. 1322 (V), KN p. č. 1321 (V), KN p. č. 1320 (V), KN 

p. č. 1319 (V). 

 

 
5) změna mezi katastrálním územím Pňov a katastrálním územím Nová Ves I 

 

Nový průběh obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Pňov a k. ú. Nová Ves I vychází 

z podrobného bodu č. 705713-760-7 a vede směrem na východ do podrobného bodu č. 

705713-760-6, tj. mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1365 (P) a KN p. č. 1323 (P) na 

straně jedné a na straně druhé mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1889 k. ú. Nová Ves I 

(dále jen N) a KN p. č. 1865 (N) až do podrobného bodu č. 705713-760-6. V tomto 

podrobném bodu č. 705713-760-6 se nová obecní a katastrální hranice ostře lomí na jih a 

pokračuje do podrobného bodu č. 705713-760-48, přičemž vede mezi nově vzniklými 

parcelami KN p. č. 1322 (P) a KN p. č. 1324(P) na straně jedné a na straně druhé mezi nově 

vzniklými parcelami KN p. č. 1865 (N), KN p. č. 1866 (N) a KN p. č. 1867 (N), tj. mezi 

podrobnými body č. 705713-760-10, 705713-760-13, 705713-760-15, 705713-760-19, 

705713-760-27, 705713-760-30, 705713-760-33, 705713-760-37, 705713-760-43, 705713-

760-45 až do podrobného bodu č. 705713-760-48.  V tomto podrobném bodu č. 705713-760-

48 mění nový průběh obecní a katastrální hranice ostře svůj směr na severovýchod a vede 

tímto směrem až do podrobného bodu č. 705713-760-16 mezi nově vzniklými parcelami KN 

p. č. 1324 (P), KN p. č. 1382 (P), KN p. č. 1258 (P), KN p. č. 1255 (P), KN p. č. 1259 (P) a 

KN p. č. 1361 (P) na straně jedné a na straně druhé KN p. č. 1872 (N), KN p. č. 1874 (N) a 

KN p. č. 1888 (N) až do podrobného bodu č. 705713-760-16. Z podrobného bodu č. 705713-

760-16 se nový průběh hranice znovu ostře láme a přitom mění směr na jih a pokračuje 

v tomto směru až do podrobného bodu č. 705713-760-60 mezi nově vzniklými parcelami KN 

p. č. 1311 (P) a KN p. č. 1381 (P) na straně jedné a na straně druhé po hranici KN p. č. 1888 

(N). Z tohoto podrobného bodu č. 705713-760-60 nový průběh obecní a katastrální hranice 

opět mění ostře svůj směr na severovýchod a vede tímto směrem až do podrobného bodu č. 

705713-760-1 mezi nově vzniklými parcelami KN p. č. 1381 (P) na straně jedné a KN p. č. 

1887 (N) na straně druhé, tj. mezi podrobnými body č. 705713-760-59, 705713-760-58, 

705713-760-50, 705713-760-40, 705713-760-22, 705713-760-14, 705713-760-12, 705713-

760-9, 705713-760-5, 705713-760-4, 705713-760-3, 705713-760-2 až do podrobného bodu č. 

705713-760-1. V tomto podrobném bodu č. 705713-760-1 se nový průběh obecní a katastrální 

hranice mezi k. ú. Pňov a k. ú. Nová Ves I kolmo lomí a vede odtud směrem na jihovýchod 

mezi nově vytvořenými parcelami KN p. č. 1374 (P) na straně jedné a KN p. č. 1887 (N) na 

straně druhé, a to až do podrobného bodu č. 722782-205-8. V tomto podrobném bodu č. 

722782-205-8 měněný průběh hranice končí, ostře mění svůj směr na severovýchod a 

napojuje se přitom na stávající průběh obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Pňov a k. ú. 

Nová Ves I a dále pokračuje již nezměněn. 

  
 



Touto změnou zanikají parcely KN p. č. 263 (N), KN p. č. 262 (N), KN p. č. 264/4 (N), PK p. 

č. 273 (P), PK p. č. 269 (P), PK p. č. 931 (P), PK p. č. 932 (P), PK p. č. 264/22 (P), KN p. č. 

275 (N), KN p. č. 276/1 (N), KN p. č. 1724/2 (N), KN p. č. 277 (N), KN p. č. 276/2 (N), KN 

p. č. 1574/1 (N), KN p. č. 1575/2 (N), KN p. č. 1575/3 (N), KN p. č. 280/2 (N), PK p. č. 944 

(P), PK p. č. 182/1 (P). 
 

 

Touto změnou vznikají parcely KN p. č. 1323 (P), KN p. č. 1865 (N), KN p. č. 1866 (N), KN 

p. č. 1867 (N), KN p. č. 1870 (N), KN p. č. 1887 (N), KN p. č. 1381 (P), KN p. č. 1374 (P), 

KN p. č. 1310 (P), KN p. č. 1308 (P), KN p. č. 1311 (P), KN p. č. 1305 (P), KN p. č. 1304 

(P), KN p. č. 1303 (P), KN p. č. 1302 (P), KN p. č. 1301 (P). 
 

 

odůvodnění 

 

  

   

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín,  jako věcně a 

místně příslušný správní úřad, vydal dne  29. 7. 2020 v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona 

číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v části katastrálního  

území Pňov, v části katastrálního území Klipec, v části katastrálního území Nová Ves I, v části 

katastrálního území Velim, v části katastrálního území Velký Osek a v části katastrálního území 

Veltruby se sp. zn. SPU 129686/2020, v právní moci dne 9. 9. 2020 a dále vydal dne 29. 7. 2020 

v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona číslo 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v části katastrálního  území Předhradí, 

v části katastrálního území Oseček a v části katastrálního území Libice nad Cidlinou se sp. zn. SPU 

129704/2020, v právní moci dne 8. 10. 2020. Současně s předloženým rozhodnutím podle ust. § 11 

odst. 8 uvedeného zákona navrhl zavedení změny průběhu katastrálních hranic a zároveň předložil 

potřebné podklady pro vydání rozhodnutí o změně průběhu katastrální hranice, respektive změně 

hranic okresů a obcí, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Pňov, v katastrálním území Předhradí a v části katastrálního území Klipec, 

v části katastrálního území Nová Ves I, v části katastrálního území Oseček a v části katastrálního 

území Velim, vymezených měřickou dokumentací v digitální katastrální mapě uvedené ve výroku 

tohoto rozhodnutí. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín,  jako věcně a 

místně příslušný správní úřad doručil katastrálnímu úřadu dne 16. 3. 2021 žádosti o vydání rozhodnutí 

o změně okresní, obecní a katastrální hranice sp. zn. SPU 006446/2021 a sp. zn. SPU 006484/2021. 

 

Cílem navržených změn v rámci procesu komplexních pozemkových úprav bylo vhodné hranici mezi 

katastry vyrovnat na skutečný zaměřený stav v terénu, který tvořil hrany otevřených melioračních 

příkopů, břehy potoků, remízy, krajnice stávajících a nově navržených polních cest bez rizika vzniku 

tzv. spůlných cest, dopravní infrastruktury a kolejiště při zachování stejné výměry dotčených 

katastrálních území. Změnou byl odstraněn křivolaký průběh stávajících katastrálních hranic, byla 

vyřešena návaznost přístupů k pozemkům ve vedlejších katastrálních územích a v případě změny 

průběhu katastrální hranice, mezi katastrálním územím Předhradí a katastrálním územím Oseček, bylo 

důvodem i vedení nové katastrální hranice po znatelné hranici v terénu, to je po břehové čáře drobného 

toku „Pňovka“, vše dle měřické dokumentace uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

Návrh byl projednán a schválen jednotlivými dotčenými vlastníky v rámci návrhu nového uspořádání 

pozemků a schváleny zastupitelstvy obcí, a to zastupitelstvem Obce Pňov-Předhradí usnesením ze 

zasedání č. 5 ze dne 11. 3. 2019, zastupitelstvem Obce Velim sp. zn. 882/2018 ze dne 7. 2. 2019, 

zastupitelstvem Obce Nová Ves I č. 11/2019 ze dne 22. 1. 2019, v jejichž obvodu jsou pozemky, 

dotčené změnou okresní, obecní a katastrální hranice.  



Dohoda o změně hranice katastrálního území (obce) mezi Obcí Pňov-Předhradí a Obcí Oseček byla 

uzavřena podle § 26 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 6. 1. 2020. 

Dohoda o změně hranice katastrálního území (obce) mezi Obcí Pňov-Předhradí a Obcí Velim byla 

uzavřena podle § 26 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 15. 1. 2020. 

Dohoda o změně hranice katastrálního území (obce) mezi Obcí Pňov-Předhradí a Obcí Nová Ves I 

byla uzavřena podle § 26 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 15. 1. 

2020. 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín, jako věcně a 

místně příslušný správní úřad doručil dne 16. 3. 2021 žádosti o vydání rozhodnutí o změně okresní, 

obecní a katastrální hranice  KoPU  Pňov sp. zn.  SPU 006446/2021 a KoPU Předhradí sp. zn. SPU 

006484/2021. 

 

 

Předloženými listinami byly naplněny podmínky k vydání tohoto rozhodnutí podle ustanovení 

§5 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se schvalují 

změny katastrálních hranic podle výrokové části tohoto rozhodnutí, v souvislosti s § 29 odst. 1 

písm. b) a odst. 2. zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Změna části průběhu hranic v katastrálních územích uvedených ve výrokových částech 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 KoPÚ Pňov sp. zn. SPU 410952/2020 a rozhodnutí o výměně nebo 

přechodu vlastnických práv KoPÚ Předhradí sp. zn. SPU 411000/2020 vydaných Státním 

pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj, Pobočkou Kolín podle § 

11 odst. 8 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách v platném znění. 

 

Poučení o odvolání 

         

Vlastníkům, dotčeným změnou průběhu katastrální hranice, o které bylo rozhodnuto Státním 

pozemkovým úřadem v návrhu komplexní pozemkové úpravy, bude toto rozhodnutí doručeno 

veřejnou vyhláškou na úředních deskách dotčených obcí a místně příslušném katastrálním 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.  

 

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení v souladu s ustanoveními 

§ 81 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu 

v Praze, a to prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm 

Kolín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           Ing. Jana Kosařová v. r.  

                                                                                                                                  ředitelka Katastrálního pracoviště Kolín 



 

 

 

 
 

Rozdělovník: 

 

1x Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, Rorejcova č. p. 8, 280 02 Kolín  

1 x Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín, Karlovo 

náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín, Ing. Vedralová 

1 x Obec Pňov-Předhradí, Husova č. p. 37, 289 41 Pňov 

1 x Obec Oseček, č. p. 84, 289 41 Oseček 

1 x Obec Velim, Obránců Míru č. p. 120, 280 01 Velim 

1x Obec Nová Ves I, Václavské Náměstí č. p. 22, 280 02 Kolín 2 

1 x Zeměměřický úřad, odbor správy a užití geoinformací, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 

1 x Český statistický úřad, odbor statistických registrů. Registr sčítacích obvodů a budov, V Ráji 872, Zelené Předměstí, 

53153 Pardubice 
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