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V Kolíně dne 26. 11.2021                                                                                                             

Vyřizuje: Vlasta Emilie Křídlová  

Sp.zn.: OR-951 /2021-204-3  

  

  

  

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 podpisů, místně příslušný k řízení o změně hranic 

katastrálního území, tímto rozhodnutím  

  

schvaluje:  

  

změnu průběhu částí katastrální hranice mezi katastrálním územím Dobřichov a katastrálním 

územím Radim u Kolína, která je zároveň obecní hranicí mezi obcemi Dobřichov a Radim.  

Geometrické a polohové určení nového průběhu těchto částí katastrální hranice, která je 

současně hranicí obecní, je vymezeno neměřickými záznamy (dále jen NEMZ) pro katastrální 

území Dobřichov NEMZ č. 489  a pro katastrální území (dále jen k. ú.) Radim u Kolína NEMZ č. 

574. Grafická část neměřického záznamu NEMZ č. 489  je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

Oddělením části k. ú. Radim u Kolína a připojením ke k. ú. Dobřichov zanikají parcely katastru 

nemovitostí č. 431 a č. 432 v k. ú. Radim u Kolína, které budou evidovány jako parcely katastru 

nemovitostí č. 763  a č. 764 v k. ú. Dobřichov.  

 

  

Odůvodnění:  

Obec Dobřichov, IČO 00235342, č. p. 206, 28911 Dobřichov, podáním ze dne 26. 10. 2021 předložila 

katastrálnímu úřadu Dohodu o změně hranice obce uzavřenou dne 22. 10. 2021 mezi Obcí Dobřichov 

a Obcí Radim společně se Souhlasem vlastníka dotčených parcel se změnou průběhu katastrální a  



obecní hranice ze dne 25. 10. 2021 a žádostí o provedení změny katastrální a obecní hranice v katastru 

nemovitostí s tím, že obec si je vědoma své povinnosti trvalého označení jejích hranic. Obě smluvní 

strany se dohodly na tom, že nová obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Dobřichov a k. ú. Radim u 

Kolína povede po hranicích pozemků tak, jak je vyznačena v zákonem předepsaném grafickém 

znázornění, jenž je součástí dohody obcí. Geometrický plán v tomto případě, kdy přechází celé 

pozemky, nahrazuje neměřická dokumentace, předmětné pozemky byly přečíslovány do katastrálního 

území Dobřichov, do kterého nově náleží, a přílohou tohoto rozhodnutí je srovnávací sestavení 

přečíslovaných parcel.  

Návrh byl projednán a schválen s vlastníkem dotčených parcel a schválen zastupitelstvem Obce 

Dobřichov usnesením č. 29/2021 ze dne 7. 9. 2021 a zastupitelstvem Obce Radim usnesením z 

veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 9. 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, kterým 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, v pozdějším znění.  

Změna části průběhu hranic mezi katastrálními územími Dobřichov a Radim u Kolína uvedená ve výroku 

tohoto rozhodnutí bude v souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí provedena 

po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

  

Poučení o odvolání:  

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 

podáním učiněném prostřednictvím Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti 

Kolín v počtu vyhotovení odpovídajícímu počtu účastníků řízení (§ 82 odst. 2 správního řádu).  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                Ing. Jana Kosařová v. r. 

       ředitelka Katastrálního pracoviště Kolín  

  

  

  

  

  

  

Příloha:  

- srovnávací sestavení parcel  

- grafická část neměřického záznamu  

 

  

  

Rozdělovník:   

1x Obec Dobřichov čp. 206, 289 11 Pečky  

1x Obec Radim čp. 6, 281 03 Radim u Kolína  

1x Ing. Libor Pospíšil, Dobřichov čp. 14, 289 11 Dobřichov  

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



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

Předměstí, 53153 Pardubice  

1x Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, Rorejcova čp. 8, Kolín IV, 28002 Kolín  
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