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Výběrové řízení – uklízečka úřadu městyse
Úřad městyse Machov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici „UKLÍZEČKA“
Pracovní náplň: - pravidelný úklid prostor úřadu městyse, knihovny, veřejných WC
- sezonní údržba parkových úprav okolo náměstí a parkoviště (plevání
záhonků, údržba květinové výzdoby, údržba okrasných keřů apod.)
Pracovní úvazek: 0,5 - v odpoledních a večerních hodinách po pracovní době úřadu
Smlouva o pracovní činnosti – cca 4.200,- Kč/měs.
Nástup od 1. 12. 2011
Bližší informace na úřadu městyse v úředních hodinách

Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
AUTODOVOZ – ing. Jiří Lenfeld
Palackého 899, Hronov
Tel.: 737 66 30 56

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v závěru mých informací v minulém vydání Zpravodaje jsem psal o návštěvě
představitelů veřejné správy z Uničovska v obcích DSO Policko, mimo jiné i v Machově.
Po této návštěvě nám přišlo poděkování, které rád zveřejňuji:
„Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za odbornou exkurzi, která měla pět P
- příjemná, pohodová, přínosná, poučná a překvapující pro všechny zúčastněné....
Byli jsme nadšeni Vaším přijetím a celým programem, který byl pestrý a inspirující.
Každý účastník si našel něco svého a odvezl si spoustu nových podnětů. Chtěli bychom
poděkovat všem starostům, organizátorům, kteří si nás vzali pod svá křídla a starali se o nás
jako o "vlastní". Mockrát děkujeme a budeme se těšit na příští setkání.
S pozdravem, MAS Uničovsko, o.p.s. Ing. Iveta Kopcová“.
V minulém vydání Zpravodaje jsem zmiňoval i některé stavebně-údržbářské akce,
probíhající v naší obci. Pokud jde o rušení hrobů a terénní úpravy na hřbitovech, je možno
konstatovat, že zemní práce jsou v podstatě hotovy. Hlavní cesta byla upravena drobným
štěrkem, aby návštěvníci nemuseli chodit v mokrých podzimních podmínkách v blátě. Na jaře
bude ještě zaseta tráva a zprovozněno další místo pro čerpání vody na zdi evangelického
hřbitova. Myslím že to bude velké ulehčení zejména pro starší lidi, kteří dosud museli chodit
pro vodu do kopce až na nejvyšší místo hřbitova.
Situace se vyjasnila i ve věci asfaltování místní komunikace na Záduší. V pondělí 10.
října jsem měl postupně jednání se zástupci firem Strabag z Hradce Králové a Svoboda
z Meziměstí. Protože se ukázalo, že zemní podloží a existence různých inženýrských sítí pod
komunikací neumožňuje použití technologie, kterou navrhl projektant, bylo zrušeno původní
výběrové řízení a následně zrušena již uzavřená smlouva s firmou Strabag. Bylo dohodnuto
provést akci jinou technologií, přičemž firma Svoboda provede veškeré zemní práce –
vybagrování stávající zeminy, položení geotextilie, navezení dvou vrstev štěrku různé
hrubosti a zapenetrování vrchní štěrkové vrstvy. Firma Strabag potom provede položení
živičného koberce o síle 6 cm. Finančně se celou akci podařilo stlačit téměř na původní cenu,
i když v průběhu jednání v souvislosti se změnou technologie to vypadalo až na
padesátiprocentní nárůst oproti původnímu rozpočtu.
V úterý 11. října jsem společně s ředitelem o.p.s. Branka panem Denygrem absolvoval
další jednání u burmistra města Radkow pana Bednarczika ve věci získání grantu na pořádání
koncertů vážné hudby v Kladském pomezí v příštím roce. Jednání se podařilo úspěšně dovést
k podpisu partnerské smlouvy a žádost o grant byla následně podána na Ministerstvo
zahraničních věcí ČR. V případě úspěšné žádosti se uskuteční v příštím roce 7 koncertů na
české straně – mimo jiné i v Machově a dále tři koncerty na polské straně.
V neděli 16. října jsem byl pozván zástupci BKL Machov na běžecké závody Borský
kros. Byl jsem mile překvapen účastí 257 závodníků, což je na místní podmínky úctyhodný
počet. Celá akce byla vydařená – včetně počasí – a určitě pomůže propagovat Machov
v rámci celého Královéhradeckého kraje.
V průběhu října jsme od SUS Královéhradeckého kraje obdrželi rozhodnutí o nezařazení
některých úseků státních silnic do 1. stupně zimní údržby. Nás se konkrétně dotkl úsek
v Machovské Lhotě od autobusových garáží směrem k polské hranici. Okamžitě jsem vyvolal
jednání s provozním náměstkem SUS i se zástupci Královéhradeckého kraje, ale bohužel se
nepodařilo rozhodnutí krajského zastupitelstva změnit. Bylo mi sděleno, že do 1. stupně zimní
údržby nebudou zařazeny úseky, kde nefunguje autobusová doprava – tyto úseky budou ze
strany Správy a údržby silnic udržovány až v následném pořadí. V případě silnější sněhové
kalamity pak má právo o údržbě takových úseků rozhodnout operativně cestmistrovství
v Broumově. Když si vezmeme praxi minulých let, stejně tento úsek byl většinou ráno

udržován naší technikou a pluhy SUS tam přijížděly až v pozdějších hodinách. Tato praxe
tedy zřejmě zůstane zachována, jen mě mrzí, že představitelé kraje neberou ohled na trvale
bydlící obyvatele, kteří se také potřebují ráno dostat do zaměstnání, školy, k lékaři a podobně
a jediným jejich kritériem je to, zda v daném úseku jezdí linkové autobusy či nikoliv.
Ve dnech 18. a 20. října jsem absolvoval dvě akce, týkající se boje za spravedlivější
rozpočtové určení daní. V uvedené věci se uskutečnila krajská konference v Hradci Králové a
následně jednání krajské organizace hnutí Starostové a nezávislí. V obou případech jsem se
snažil přispět k podpoře řešení z dílny ministerstva financí, navržené původně Sdružením
místních samospráv, které by přispělo k vyšším daňovým příjmům všech obcí a měst
v republice s výjimkou Prahy, Ostravy, Plzně a Brna. Zástupci těchto měst podporovaní nyní
i politicky ze strany ODS se snaží návrh ministerstva financí zvrátit a zachovat daňové příjmy
těchto čtyř největších měst na stávající úrovni.. Ve vládě a následně v parlamentu nastane
tvrdý boj o konečné znění zákona, který tuto problematiku má nově upravit tak, aby zákon
platil od roku 2013. Zákon by měl být schválen do dubna příštího roku.
Závěrem bych Vás všechny rád pozval opět po půl roce na divadelní představení, které
se na sále Obecního domu uskuteční v neděli 20. listopadu. Se svojí novou komedií se zde
představí ochotníci z divadelního souboru „Na tahu“ z Červeného Kostelce, kteří jsou u nás
již dostatečně známi z dřívějších vystoupení (nedávno např. hra Má žena si vyšla). Věřím, že
nastudování jejich nové hry bude opět na vysoké umělecké úrovni a všichni návštěvníci se
dobře pobaví. Bližší informace najdete v další části zpravodaje.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 10. 10. se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu bylo mimo
jiné projednání následující problematiky:
- výroční zpráva ZŠ a MŠ Machov za uplynulý školní rok,
- další vývoj akce „Asfaltování místní komunikace Záduší“,
- změna organizace Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,
- organizace divadelního představení v Obecním domě v Machově dne 20.11.2011,
- problematika zalesnění pozemků v Bělém „Nad horou“,
- vyhodnocení Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu – vypořádání finančních vztahů
s partnerským městem Radkow,
- žádost Lesům ČR o zpevnění manipulační plochy v Bělém a úpravu komunikace po Řeřišném,
- vývoj akce „Zateplení budovy ZŠ“,
- protest zaslaný Královéhradeckému kraji a SUS proti začlenění části Machovské Lhoty do
seznamu úseků, na kterých nebude prováděna zimní údržba státní komunikace III. tř.,
- příprava kulturní akcí pořádaných městysem Machov – divadelní představení a obecní ples.

3. Soukromá inzerce
PRODÁM
- asi 80 kg asfaltu v sudě
- dvoukolku – plošiňák za traktor – brzděná, silná náprava, nosnost 2 m3 dřeva
Cena dohodou
Nabízím dále zdarma – za odvoz – bukové větvičky a smrkové větve, vhodné do štěpkovače.
Levné topení.
Josef Nemejta, Machov – Bělý 46, tel. 491 547 011

4. Běh na Hejšovinu – výsledky

Ve středu 28. září 2011 se uskutečnil již 15. ročník Běhu na Hejšovinu. Tento závod je
každoročně součástí Českého poháru běhů do vrchu, letos nám navíc bylo v rámci pořádání
tohoto závodu přiděleno Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu. Závodu se zúčastnilo
rekordních 161 závodníků z celé republiky, ve vloženém závodě pak dalších 8 dětí. Počasí
přálo, takže závodníci i jejich doprovody mohli využít i připravený simulátor havárie
automobilu (zapůjčila pojišťovna Generali), či jen tak posedět při country muzice skupiny
Domamazec. Poděkování patří všem pořadatelům i sponzorům, kteří se podíleli na uspořádání
tohoto závodu.
Pokud jde o samotné výsledky, určitě stojí za zmínku, že se podařilo překonat traťový
rekord. Držitelem nového rekordu na osmikilometrové trati je nyní Petr Pechek
z Maratonstavu Úpice, který na zdolání trati potřeboval 31 min. a 9,8 sec. Vítězi jednotlivých
kategorií se stali:
- junioři: Matěj Trávníček, SK Nové Město na Moravě 33.00.80
- juniorky: Hana Klampflová, Krkonoše Vrchlabí, 46.26,34
- muži A: Petr Pechek, Maratonstav Úpice, 31.09,80
- ženy A: Jana Pechková, Maratonstav Úpice, 39.05,62
Vítězi veteránských kategorií a tedy Mistry České republiky veteránů pro rok 2011 se stali:
- muži B: Ondřej Horák (1975), X-Air Ostrava, 32.28,30
- muži C: Jiří Žák (1971), Technika Brno Extréme, 32.31,40
- muži D: Rostislav Petráš (1965), Novojičínský kotouč, 33.14,40
- muži E: Aleš Stránský (Iscarex Česká Třebová, 33.59,10
- muži F: František Kolínek (1956), AK Perná, 35.19,50
- muži G: Oldřich Šmída (1948), Maratonstav Úpice, 42.40,28
- muži H: Josef Metelka (1944), Spartak Police, 42.45,88
- muži I: František Marek (1941), SK Hronov, 45.47,91
- muži J: Vítězslav Kantech (1935), Liaz Jablonec, 51.07,28
- muži K: František Bém (1927), AC Slovan Liberec, 1.04.34,84
- ženy B: Taťána Metelková (1972), SK Týniště, 36.12,97
- ženy C: Jolana Benešová (1969), Redpoint Peqarl IZUMI, 46.29,84
- ženy D: Jana Matyášová (1965), Dolní Dobrouč, 42.29,34
- ženy E: Irena Procházková (1957), BonBon Praha, 49.26,50
- ženy F: Blanka Paulů (1954), Maratonstav Úpice, 39.35,75
- ženy G: Miloslava Keprtová (1948), Iscarex Česká Třebová, 53.37,91
- ženy H: Zdeňka Půlpánová (1943), KRB Chrudim, 1.10.34,50
Vítězem vloženého závodu žáků a žákyň na 2,3 km se stal Tomáš Pavel – Atletika Rtyně.

5. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 8. 11. – Alois Nebel – drama ČR – kino Police nad Metují v 19 hod.
11. 11. – Módní přehlídky Ivany Nedomové, Pellyho domy Police v 18 hod.
12. 11. – Martinské trhy v Polici nad Metují na náměstí, 8,00 – 14,00 hod.
12. 11. – Cvičení pro radost s Olgou Šípkovou a Radkou Kubečkovou, Pellyho domy
v Polici nad Metují od 9,30 hod. ,
15. 11. – Ctibor Košťál – Na skok v Americe 2 – cestopisná přednáška v Kolárově
divadle v Polici n. Met. od 19 hod.
20. 11. – Dítě, pes a starý herec na jeviště nepatří aneb Cyrano – divadelní představení ochotníků z Č. Kostelce v Obecním domě v Machově od 17 hod.,
22. 11. – Medvídek Pů – kreslený film USA – kino Police v 17 hod.,
26. 11. – Lyžařský ples – Pellyho domy Police nad Metují, 20 hod.

6. Divadelní představení v Machově – 20. 11. 2011
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás připravil další divadelní představení – tentokrát komedii
scénáristy Vlastimila Klepáčka s názvem „ Dítě, pes a starý herec na jeviště nepatří aneb
Cyrano“ v nastudování divadelního souboru NA TAHU při MKS Červený Kostelec. O režii
se podělili pánové Labík, Klepáček a Brož.
„Každý má v životě svůj velký sen. Zahrádkář že vypěstuje nejkrásnější růži, houbař že
najde největšího hřiba a herec že si zahraje velkou roli. Jsou-li ti herci tři a role jenom jedna,
pak je založeno nejen na pořádný malér, ale hlavně na hromadu legrace.
Věřím, že 25 let života mezi divadelními ochotníky mne dostatečně oprávnilo vypotit
divadlo s tímto motivem a dvě hlavní role napsat na tělo Honzovi Brožovi a Pavlu Láníkovi,
se kterými se jakožto třetí herec dělím i o režii. Dále uvidíte i půvabné mládí v postavách
sehraných Olinkou Maršíkovou, Markétou Tomkovou a Puťou Misíkem. Přijďte se na nás
podívat a my uděláme vše pro to, abychom vás pobavili.“ Vlasta Klepáček
.

Představení se uskuteční v neděli 20. listopadu 2011 v 17,00 hod.

na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

7. Informace úřadu městyse.
Uzavření ordinace praktického lékaře v Machově
MUDr. Maršík oznamuje všem občanům, že ve dnech 27. 10. a 10. 11. bude ordinace v Machově
uzavřena z důvodu čerpání dovolené a účasti na odborném školení. Zástup v nutných případech je
domluven ve firmě Wikov Hronov u MUDr. Zemanové.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 9. 2011 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1 098 obyvatel. V průběhu měsíce září se narodili 2 občánci.

Přechodné zastavení vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
Městský úřad Náchod, odbor správní, upozorňuje všechny občany, kteří plánují v nejbližší době
výměnu občanských průkazů či cestovních pasů, že z důvodu odstávky systému bude možno požádat
o jejich vydání takto:
- o vydání občanského průkazu je možno požádat nejpozději do 30. 11. 2011 na matričním
úřadu, nebo do 14. 12. 2011 přímo na MěÚ v Náchodě;
- o vydání cestovního pasu či zapsání údajů do tohoto dokladu je možné požádat nejpozději do
19. 12. na MěÚ v Náchodě.
Po ukončení odstávky systému bude možno o uvedené doklady zažádat od 1. ledna 2012, a to pouze
přímo na pracovišti Městského úřadu v Náchodě. Na matričních úřadech (i Machov) nebude možno
po 1.1.2012 žádat o vydání občanského průkazu.

Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví
Firma ČEZ Distribuce a.s. vyzývá tímto všechny majitele a uživatele pozemků v ochranném
pásmu nízkého i vysokého napětí, aby v termínu do 15. listopadu provedli pokácení a okleštění
stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Bližší informace s uvedením
rozsahu ochranných pásem poskytne ing. Kryl, nebo je najdete na vývěskách Úřadu městyse Machov.

Nabídka stolního kalendáře 2012
Obce sdružené v DSO Policko nechaly pro příští rok vyrobit stolní kalendář pod názvem
„Putování časem na Policku“, který obsahuje spoustu kreslených obrázků Josefa Voříška ze
všech obcí DSO Policko, tedy i z Machova a okolí. Uvedený kalendář je možno prohlédnout
a také samozřejmě zakoupit i na Úřadu městyse Machov. Prodejní cena kalendáře byla
stanovena na 75,- Kč.

Centralizace Hasičského záchranného sboru a IZS
HZS Královéhradeckého kraje oznamuje všem institucím i občanům, že s účinností od 1. prosince 2011
dojde ke zrušení operačního a informačního střediska HZS pro okres Náchod ve Velkém Poříčí a převedení jeho
úkolů a kompetencí na krajské operační a informační středisko HZS v Hradci Králové.
Od 1. 12. 2011 bude tedy kontaktním a informačním místem pro řešení mimořádných událostí pouze
krajské pracoviště v Hradci Králové, telefonní číslo 950 530 100. Pro tíšňová volání platí i nadále telefonní čísla
112 nebo 150.

Výstava historických pohlednic obcí Českého koutku
Sdružení přátel obce Malá Čermná zve všechny zájemce na výstavu historických fotografií, pohlednic, map
a dokumentů jedné z obcí tzv. Českého koutku v Kladsku, a to obce Stroužné. Dále zde budou vystaveny i
historické pohlednice z dalších obcí Českého koutku, mimo jiné i z Nouzína, Bukoviny, Vostré Hory, Hejšoviny,
Karlova, Machova, Machovské Lhoty, Řeřišného, Bělého, Nízké Srbské a dalších. Výstava se koná ve dnech
19. a 20. listopadu 2011 vždy od 10,00 do 16,00 hod. ve společenském sále Obecního domu ve Velkém Poříčí.

8. Stomatologická pohotovost v listopadu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2011 – vždy v době od
9,00 hod. do 11,00 hod.:
5. - 6. 11. MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují, tel. 491 543 398
- 12. – 13. 11. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, tel. 491 582 381
- 17. 11.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují, tel. 491 543 844
- 19. – 20. 11. MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov, tel. 603 479 132
- 26. – 27. 11. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV, tel. 491 524 334.

9. Nepalte odpad – třiďte ho
Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? Nepalte odpad, třiďte ho!
Pokud vám není jedno, co dýcháte vy či vaše děti, nepalte domácí odpad. K tomu, aby bylo ve
vašem okolí ovzduší zdravější, stačí odpad vytřídit do k tomu určených kontejnerů. Díky třídění
odpadu se nejen zlepšuje životní prostředí, ale také se zpět do oběhu dostávají důležité suroviny.
Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí, přesto se i nyní objevují případy, kdy
domácnosti odpad pálí. „Naše sousedka každý týden pálí v kamnech odpad, patrně včetně plastů a
PET lahví. Z komína se jí pokaždé valí černý dým a zamořuje okolí. Kontejnery má přitom padesát
metrů od svého domu,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Milan Rousek z Hradecka.
Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké množství zdraví škodlivých látek.
Například při spalování PET lahví uniká do ovzduší toxický oxid uhelnatý a karcinogenní látky
přispívající ke vzniku rakoviny.
„Není přitom nic jednoduššího než odpad vytřídit a odnést ho do příslušných kontejnerů. V
Královéhradeckém kraji je už do systému na sběr a třídění odpadů zapojeno na 400 obcí a po celém
regionu je rozmístěno více než 12.500 barevných kontejnerů,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer
společnosti EKO-KOM, a.s. která v České republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití
odpadových obalů.
Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením by se měly sešlápnout či zmačkat, aby zabíraly
méně místa. Modrý kontejner je určený na sběr papíru, nápojové kartony se vhazují do kontejnerů
různých tvarů, které jsou ale vždy označeny oranžovou nálepkou, případně do oranžových pytlů. Sklo,
které je možné recyklovat prakticky donekonečna, se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru –
barevné do zeleného, čiré do bílého. Například pro nebezpečný odpad či vysloužilé domácí spotřebiče
a ostatní odpad jsou určené sběrné dvory.
Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s
Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz. Se správným
tříděním odpadu vám může pomoci web www.jaktridit.cz.
Kontakt: T. Pešek, reg. manažer EKO-KOM, a.s. Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

10. Borský kros – Memoriál Vladislava Doležala
V neděli 16.10.2011 se v Dolečku uskutečnil již 41.ročník Borského krosu pro všechny
kategorie, který byl zároveň 3. ročníkem Memoriálu Vladislava Doležala. Závod proběhl za
slunečného počasí a za rekordní účastí 259 závodníků, včetně zahraničních ! Celkovým
vítězem hlavní kategorie mužů se stal Pavel Brýdl z SK Nové Město, který trať 10 km
v náročném horském terénu zvládl za 38:04 min. Mezi ženami byla na trati 3 km nejrychlejší
Romana Brumlichová v čase 10.27,2 min. Podrobné výsledky jsou k dispozici na webových
stránkách oddílu www.bklmachov.eu. Všichni závodníci nám vyjádřili pochvalu za organizaci
závodu i profily tratí. Oproti loňskému ročníku to je nárůst téměř stovky účastníků, i když
machovských bylo letos 31 oproti 46 z loňska. Je škoda, že místní děti ve věku 10-14 let se
nedokážou odtrnout od počítačů a jiných domácích lákadel a přijít si zasportovat.
Během závodu u nás proběhla schůze Krajského svazu lyžování, kde se dolaďovala
termínovka zimní sezóny a krosů v příštím roce.V zimě by se měl jet v Machově krajský
závod volně 21.1.2012 a v únoru sprinty klasicky. Oba závody pro všechny kategorie. Další
ročník Borského krosu se poběží 14.10.2012. Organizátoři seriálu běhů do vrchu by rádi náš
kros zařadili do jejich seriálu, protože splňuje jejich požadavky a má zkušené pořadatelské
zázemí. Zaleží již jen na našem klubu, jestli na tuto nabídku kývne.
Touto cestou chci moc poděkovat všem sponzorům za ceny a rozhodčím za precizní
práci.
Stanislav Jirásek, předseda BKLM

11. Oznámení o obnově katastrálních map v Machově
OZNÁMENÍ
o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Městys Machov podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště
Náchod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-6/2009-605, že v částech katastrálního území
Machov a Nízká Srbská obce Machov bude zahájena obnova katastrálního operátu novým
mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu“).
Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1.3.2012 do
1.5.2012. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu
budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem
a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků [§ 10 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona].
Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). Pokud vlastník
hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad
vlastníka (§ 10 odst. 2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku
katastru. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších
půdních celků [§ 29 odst. 3 katastrálního zákona]. Vlastníci takových pozemků se vyzývají,
aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky
hranic pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili
komisi.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné
osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví oprávněni po oznámení vstupovat a
vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího
vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují
služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo
zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel
povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti včetně využívání značek bodových polí
a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo
poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zeměměřického
zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.
Bližší informace obdrží všichni občané v průběhu ledna příštího roku.
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