
Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Správa a údržba silnic  

Pardubického kraje 

Doubravice 98, 53353 Pardubice 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 538 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 622/6   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: u silnice Bukovka – LáznE Bohdaneč 

Cca 400m JV od Bukovky 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 538 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 

Pardubice, potvrzuje, že s ním bylo UádnE projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 

622/6, a že bere na vEdomí povinnosti ochrany mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Sochor Jan Ing. 

č. p. 31, 53345 Dolany 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 539 (2301) Místopisný náčrt                                                           

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 134   Druh pozemku: orná p]da 

UmístEní: u os optického kabelu u polní cesty 

HabUinka – LáznE Bohdaneč cca 300m JV od HabUinky 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 539 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Sochor Jan Ing. č. p. 31, 53345 Dolany  potvrzuje, že s ním bylo UádnE 

projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 134, a že bere na vEdomí povinnosti ochrany 

mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Obec Bukovka 

č. p. 28, 53341 Bukovka 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 540 (2301) Místopisný náčrt                                                                

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 601/1   Druh pozemku: ostatní plocha 

UmístEní: v obrubníku silnice  

na SZ okraji obce HabUinka 

MEUická značka - stabilizace : mEUický hUeb 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 540 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Obec Bukovka č. p. 28, 53341 Bukovka, potvrzuje, že s ním bylo UádnE 

projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 601/1, a že bere na vEdomí povinnosti ochrany 

mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Paulus Vratislav a Paulusová ZdeOka 

č. p. 23, 53341 Bukovka 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 541 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 302   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: u polní cesty cca 300m severnE od obce Bukovka 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 541 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Paulus Vratislav a Paulusová ZdeOka č. p. 23, 53341 Bukovka, potvrzuje, 

že s ním bylo UádnE projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 302, a že bere na vEdomí 

povinnosti ochrany mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Obec Bukovka 

č. p. 28, 53341 Bukovka 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 542 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 590/11   Druh pozemku: ostatní plocha 

UmístEní: v chodníku u silnice do Roh. BElé 

U mostu pUes potok Bukovka 

MEUická značka - stabilizace : mEUický hUeb 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 542 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Obec Bukovka č. p. 28, 53341 Bukovka, potvrzuje, že s ním bylo UádnE 

projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 590/11, a že bere na vEdomí povinnosti ochrany 

mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Státní pozemkový úUad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000  

Praha 3 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 543 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 645/6   Druh pozemku: ostatní plocha 

UmístEní: v betonovém mostku u polní cesty smEUujíc na sever 

Cca 200 m severnE od silnice do Roh. BElé 

MEUická značka - stabilizace : mEUický hUeb 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 543 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Státní pozemkový úUad Husinecká 1024/11a Žižkov, 13000 Praha 3 

potvrzuje, že s ním bylo UádnE projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 645/6, a že bere 

na vEdomí povinnosti ochrany mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Kratochvíl Pavel Mgr. 

Vápenická 2322/11, Ž@ár nad Sázavou 3, 

59101 Ž@ár nad Sázavou 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 544 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 382/10   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: vedle kanalizační šachty u polní cesty 

Cca 100 m severnE od silnice Bukovka – Roh. BElá 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 544 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Kratochvíl Pavel Mgr., Vápenická 2322/11 Ž@ár nad Sázavou 3, 59101 

Ž@ár nad Sázavou  potvrzuje, že s ním bylo UádnE projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. 

č. 382/10, a že bere na vEdomí povinnosti ochrany mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Velinská Anna 

č. p. 42, 53343 Rohovládova BElá 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 544 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 382/10   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: vedle kanalizační šachty u polní cesty 

Cca 100 m severnE od silnice Bukovka – Roh. BElá 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 544 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Velinská Anna, č. p. 42, 53343 Rohovládova BElá  potvrzuje, že s ním bylo 

UádnE projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 382/10, a že bere na vEdomí povinnosti 

ochrany mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Velinský Josef 

č. p. 115, 50351 Klamoš 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 544 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 382/10   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: vedle kanalizační šachty u polní cesty 

Cca 100 m severnE od silnice Bukovka – Roh. BElá 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 544 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Velinský Josef, č. p. 115, 50351 Klamoš  potvrzuje, že s ním bylo UádnE 

projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 382/10, a že bere na vEdomí povinnosti ochrany 

mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Velinský Miroslav 

č. p. 136, 53343 Rohovládova BElá 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 544 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 382/10   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: vedle kanalizační šachty u polní cesty 

Cca 100 m severnE od silnice Bukovka – Roh. BElá 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 544 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Velinský Miroslav, č. p. 136, 53343 Rohovládova BElá  potvrzuje, že s ním 

bylo UádnE projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 382/10, a že bere na vEdomí 

povinnosti ochrany mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Státní pozemkový úUad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov,  

13000 Praha 3 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 545 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 1130   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: na terénní hranE cca 50 m severnE od polní cesty 

Bukovka – Na SamotE 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 545 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Státní pozemkový úUad, Husinecká 1024/11a Žižkov, 13000 Praha 3  

potvrzuje, že s ním bylo UádnE projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 1130, a že bere 

na vEdomí povinnosti ochrany mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        ÚUad pro zastupování státu ve vEcech 

majetkových 

Rašínovo nábUeží 390/42, Nové MEsto, 

12800 Praha 2 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 546 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 391/4   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: u pozemku ČOV cca 400 m JZ od kostela v Bukovce 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 546 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti ÚUad pro zastupování státu ve vEcech majetkových  potvrzuje, že s ním bylo 

UádnE projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 391/4, a že bere na vEdomí povinnosti 

ochrany mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katastrální úUad pro Pardubický kraj,  
Katastrální pracovištE Pardubice  

Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 

 
        Rejfek Miloslav 

č. p. 40, 50324 Kratonohy 

   

       
Číslo jednací:  
 

Vaše č. j. 
 

Ze dne: 
 

VyUizuje:  
 

Dne: 
 

VEc: ZUízení a ochrana mEUické značky 

SdElujeme, že podle § 8 a 9 zákona č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, byla zUízena značka bodu bodového pole: 
 

Číslo a název bodu (TL): 547 (2301) Místopisný náčrt                                                                  

Obec: Bukovka 

Katastrální území: Bukovka 

Parcelní číslo: 420/11   Druh pozemku: neplodná p]da 

UmístEní: u sloupu NN u silnice z Bukovky k hUbitovu 

Cca 500 m jižnE od kostela v Bukovce 

MEUická značka - stabilizace : závrtný znak 12x12 

Signalizace:  

Ochranná zaUízení:  

 
  
 Datum, podpis, Uádkové razítko správce značky 
 
Poučení na druhé stranE  Zde oddElte a vyplnEný spodní díl laskavE vra[te 
 
Správce mEUické značky: V ………………………dne………………… 
                           
 TL: 

 

 

                                                                                         

 
 
VEc: Projednání zUízení mEUické značky číslo 547 (Bukovka) 
Podepsaný vlastník nemovitosti Rejfek Miloslav, č. p. 40, 50324 Kratonohy  potvrzuje, že s ním bylo UádnE 

projednáno zUízení mEUické značky na jeho nemovitosti p. č. 420/11, a že bere na vEdomí povinnosti ochrany 

mEUické značky podle zákona č. 200/1994 Sb. 

 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti 
 

tel.:      fax:      e-mail: 

Katastrální úUad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracovištE Pardubice  
Čechovo nábUeží 1791  
53003 Pardubice 
 

2301 



Poučení vlastníka nemovitostí 
 
Zákon č.200/1994 Sb., o zemEmEUictví a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] souvisejících s jeho zavedením, v posledním znEní, 
stanoví: 

 
§ 8 

 
ZUizování značek bod] bodového pole 

 
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávnEny vykonávat zemEmEUické činnosti, jsou oprávnEny v nezbytném rozsahu 

užívat nemovitosti ke zUizování, udržování, pUemís[ování, odstraOování a obnovování značek.  
(2) Správcem značky je orgán zemEmEUictví a katastru s výjimkou značek zUízených na základE zemEmEUických činností 

vykonávaných pro potUeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zUízené. Správce 
značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.  

(3) Osoba, která zUizuje značku, je pUed jejím zUízením povinna projednat její umístEní s vlastníkem nemovitosti. Správce značky 
je povinen vlastníka nemovitosti a oprávnEného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemnE poučit o omezeních, která 
mu zUízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím 
pUimEUené náhrady (§ 10 odst. 3).  

(4) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen strpEt umístEní značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.  

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chránEné zájmy, 9) postupuje se po pUedchozím projednání s 
orgány státní správy, kterým pUísluší ochrana tEchto zájm].  

 
§ 9 

 
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, pUemístEní, odstranEní a obnovu.  
(2) K ochranE značky základního bodového pole se podle potUeby vymezí a vyhlásí chránEné území podle zvláštního zákona. V 

chránEném území nesmí být provádEna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.  
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zUizovat a v dohodE s jejich správcem a na jeho náklad 

udržovat, pUemís[ovat, odstraOovat a obnovovat i osoby oprávnEné vykonávat zemEmEUické činnosti.  
(4) Má-li být značka ze závažných d]vod] pUemístEna, odstranEna nebo učinEno jiné opatUení k její ochranE, je vlastník nebo 

oprávnEný uživatel nemovitosti povinen to pUedem oznámit jejich správci.  
(5) Vlastník nebo oprávnEný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 

dn] ode dne zjištEní této skutečnosti.  
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dn] ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o pUemístEní či 

odstranEní značky nebo o uložení opatUení k ochranE značky vlastníku a oprávnEnému uživateli nemovitosti.  
 
Poznámka:  

Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího pUípadného uživatele s povinnostmi seznámil. 
  
  
 



Doručenka datové zprávy
Věc: Záměr zTízení měTické značky

ID zprávy: 546560300
Typ zprávy: VeTejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená

Datum a čas doručení: 8.2.2018 v 10:06:00

Odesílatel: GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábTeyí 1790, 53003 Pardubice, CZ
ID schránky: wyx77xh

Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: PověTená osoba

Adresát: Státní pozemkový úTad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ
ID schránky: z49per3

Typ schránky: Orgán veTejné moci

Zmocnění: Nezadáno
Na¥e čís. jednací: Nezadáno
Na¥e spisová zn.: Nezadáno
Va¥e čís. jednací: Nezadáno
Va¥e spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:
8.2.2018 v 09:57:21 EV0: Datová zpráva byla podána.
8.2.2018 v 09:57:21 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky pTíjemce. Je-li

pTíjemcem datové zprávy orgán veTejné moci vystupující v postavení
orgánu veTejné moci, byla datová zpráva tímto okamyikem doručena.

8.2.2018 v 10:06:00 EV13: PTihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového
certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová
zpráva je nyní doručena. PTípadné dTívěj¥í datum doručení fikcí nebo
doručení dodáním do schránky orgánu veTejné moci není dotčeno.



Doručenka datové zprávy
Věc: Záměr zTízení měTické značky

ID zprávy: 546560779
Typ zprávy: VeTejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená

Datum a čas doručení: 12.2.2018 v 19:21:18

Odesílatel: GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábTeyí 1790, 53003 Pardubice, CZ
ID schránky: wyx77xh

Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: PověTená osoba

Adresát: Obec Bukovka, Bukovka 28, 53341 Bukovka, CZ
ID schránky: fuha4hh

Typ schránky: Orgán veTejné moci

Zmocnění: Nezadáno
Na¥e čís. jednací: Nezadáno
Na¥e spisová zn.: Nezadáno
Va¥e čís. jednací: Nezadáno
Va¥e spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:
8.2.2018 v 09:56:43 EV0: Datová zpráva byla podána.
8.2.2018 v 09:56:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky pTíjemce. Je-li

pTíjemcem datové zprávy orgán veTejné moci vystupující v postavení
orgánu veTejné moci, byla datová zpráva tímto okamyikem doručena.

12.2.2018 v 19:21:18 EV11: PTihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 ay 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. PTípadné
dTívěj¥í datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veTejné moci není dotčeno.



Doručenka datové zprávy
Věc: Záměr zTízení měTické značky

ID zprávy: 546560767
Typ zprávy: Po¥tovní datová zpráva
Stav zprávy: Doručená

Datum a čas doručení: 8.2.2018 v 10:22:51

Odesílatel: GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábTeyí 1790, 53003 Pardubice, CZ
ID schránky: wyx77xh

Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: PověTená osoba

Adresát: Správa a údryba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
Pardubice, CZ

ID schránky: ffhk8fq
Typ schránky: Právnická osoba

Zmocnění: Nezadáno
Na¥e čís. jednací: Nezadáno
Na¥e spisová zn.: Nezadáno
Va¥e čís. jednací: Nezadáno
Va¥e spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:
8.2.2018 v 09:55:59 EV0: Datová zpráva byla podána.
8.2.2018 v 09:55:59 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky pTíjemce. Je-li

pTíjemcem datové zprávy orgán veTejné moci vystupující v postavení
orgánu veTejné moci, byla datová zpráva tímto okamyikem doručena.

8.2.2018 v 10:22:51 EV12: PTihlásila se pověTená osoba s právem pTístupu ke zprávě ve
smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva
je nyní doručena. PTípadné dTívěj¥í datum doručení fikcí nebo doručení
dodáním do schránky orgánu veTejné moci není dotčeno.



Doručenka datové zprávy
Věc: Záměr zTízení měTické značky

ID zprávy: 546561466
Typ zprávy: VeTejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená

Datum a čas doručení: 8.2.2018 v 10:04:11

Odesílatel: GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábTeyí 1790, 53003 Pardubice, CZ
ID schránky: wyx77xh

Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: PověTená osoba

Adresát: ÚTad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ra¥ínovo nábTeyí
390/42, 12800 Praha 2, CZ

ID schránky: 96vaa2e
Typ schránky: Orgán veTejné moci

Zmocnění: Nezadáno
Na¥e čís. jednací: Nezadáno
Na¥e spisová zn.: Nezadáno
Va¥e čís. jednací: Nezadáno
Va¥e spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:
8.2.2018 v 09:58:20 EV0: Datová zpráva byla podána.
8.2.2018 v 09:58:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky pTíjemce. Je-li

pTíjemcem datové zprávy orgán veTejné moci vystupující v postavení
orgánu veTejné moci, byla datová zpráva tímto okamyikem doručena.

8.2.2018 v 10:04:11 EV13: PTihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového
certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová
zpráva je nyní doručena. PTípadné dTívěj¥í datum doručení fikcí nebo
doručení dodáním do schránky orgánu veTejné moci není dotčeno.
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Stav Číslo zásilky Datum PSČ Místo vzniku události

RR337592596CZ 
Dodání zásilky. 12.2.2018 50324 Kratonohy

Detailní informace k zásilkám

RR337592596CZ
Typ zásilky: Doporučené  psaní, Hmotnost zásilky: 0.011 kg, Výše dobírky: 0 Kč, Počet kus]: 1 kus , 
Zásilka uložena do: 27.2.2018

Datum Událost PSČ Místo vzniku události

12.2.2018 Dodání zás ilky. 50324 Kratonohy

12.2.2018 E-mail odesílateli - dodání zásilky.

9.2.2018 Uložení zásilky - adresát nezastižen. 50324 Kratonohy

9.2.2018 Doručování zásilky. 50370 Depo Hradec Králové  70

9.2.2018 PUíprava zásilky k doručení. 50370 Depo Hradec Králové  70

8.2.2018 Zásilka pUevzata do pUepravy. 53003 Pardubice  3

8.2.2018 Obdrženy údaje k zásilce.

Hodnotit zás ilku ZmEnit doručení Reklamovat zás ilku

Víte, že...?
M]žete  sledovat  svoji zásilku i v mobilní aplikaci? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

M]žete  ohodnotit, jak jste byli 
s doručováním zásilky spokojeni?  
Stačí vyplnit krátký formuláU.

Sledování zásilek

PUeprava zásilky
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Stav Číslo zásilky Datum PSČ Místo vzniku události

RR337592619CZ 
Dodání zásilky. 9.2.2018 50350 dodejna II Chlumec nad Cidlinou

Detailní informace k zásilkám

RR337592619CZ
Typ zásilky: Doporučené  psaní, Hmotnost zásilky: 0.011 kg, Výše dobírky: 0 Kč, Počet kus]: 1 kus  

Datum Událost PSČ Místo vzniku události

9.2.2018 Dodání zás ilky. 50350 dodejna II Chlumec nad Cidlinou

9.2.2018 E-mail odesílateli - dodání zásilky.

9.2.2018 Doručování zásilky. 50350 dodejna II Chlumec nad Cidlinou

9.2.2018 PUíprava zásilky k doručení. 50350 dodejna II Chlumec nad Cidlinou

8.2.2018 Zásilka pUevzata do pUepravy. 53003 Pardubice  3

8.2.2018 Obdrženy údaje k zásilce.

Hodnotit zás ilku ZmEnit doručení Reklamovat zás ilku

Víte, že...?
M]žete  sledovat  svoji zásilku i v mobilní aplikaci? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

M]žete  ohodnotit, jak jste byli 
s doručováním zásilky spokojeni?  
Stačí vyplnit krátký formuláU.

Sledování zásilek
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Stav Číslo zásilky Datum PSČ Místo vzniku události

RR337592622CZ 
Vrácení zásilky odesílateli. 12.2.2018 53013 lis tovní dodejna II Pardubice  3

Detailní informace k zásilkám

RR337592622CZ
Typ zásilky: Doporučené  psaní, Hmotnost zásilky: 0.011 kg, Výše dobírky: 0 Kč, Počet kus]: 1 kus  

Datum Událost PSČ Místo vzniku události

12.2.2018 Vrácení zás ilky odes ílate li. 53013 lis tovní dodejna II Pardubice  3

12.2.2018 Doručování zásilky. 53013 lis tovní dodejna II Pardubice  3

12.2.2018 PUíprava zásilky k doručení. 53013 lis tovní dodejna II Pardubice  3

9.2.2018 E-mail odesílateli - vrácení zásilky.

9.2.2018 Odeslání zásilky zpEt odesílateli - adresát na uvedené adrese neznámý. 53000 dodejna II Pardubice

9.2.2018 Doručování zásilky. 53000 dodejna II Pardubice

9.2.2018 PUíprava zásilky k doručení. 53000 dodejna II Pardubice

8.2.2018 Zásilka pUevzata do pUepravy. 53003 Pardubice  3

8.2.2018 Obdrženy údaje k zásilce.

Hodnotit zás ilku ZmEnit doručení Reklamovat zás ilku

Víte, že...?
M]žete  sledovat  svoji zásilku i v mobilní aplikaci? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

M]žete  ohodnotit, jak jste byli 
s doručováním zásilky spokojeni?  
Stačí vyplnit krátký formuláU.

Sledování zásilek
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Stav Číslo zásilky Datum PSČ Místo vzniku události

RR337592605CZ 
Dodání zásilky. 9.2.2018 53000 dodejna II Pardubice

Detailní informace k zásilkám

RR337592605CZ
Typ zásilky: Doporučené  psaní, Hmotnost zásilky: 0.011 kg, Výše dobírky: 0 Kč, Počet kus]: 1 kus  

Datum Událost PSČ Místo vzniku události

9.2.2018 Dodání zás ilky. 53000 dodejna II Pardubice

9.2.2018 E-mail odesílateli - dodání zásilky.

9.2.2018 Doručování zásilky. 53000 dodejna II Pardubice

9.2.2018 PUíprava zásilky k doručení. 53000 dodejna II Pardubice

8.2.2018 Zásilka pUevzata do pUepravy. 53003 Pardubice  3

8.2.2018 Obdrženy údaje k zásilce.

Hodnotit zás ilku ZmEnit doručení Reklamovat zás ilku

Víte, že...?
M]žete  sledovat  svoji zásilku i v mobilní aplikaci? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

M]žete  ohodnotit, jak jste byli 
s doručováním zásilky spokojeni?  
Stačí vyplnit krátký formuláU.

Sledování zásilek
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Stav Číslo zásilky Datum PSČ Místo vzniku události

RR337592636CZ 
Dodání zásilky. 9.2.2018 59100 dodejna II Ž@ár nad Sázavou 1

Detailní informace k zásilkám

RR337592636CZ
Typ zásilky: Doporučené  psaní, Hmotnost zásilky: 0.011 kg, Výše dobírky: 0 Kč, Počet kus]: 1 kus  

Datum Událost PSČ Místo vzniku události

9.2.2018 Dodání zás ilky. 59100 dodejna II Ž@ár nad Sázavou 1

9.2.2018 E-mail odesílateli - dodání zásilky.

9.2.2018 Doručování zásilky. 59100 dodejna II Ž@ár nad Sázavou 1

9.2.2018 PUíprava zásilky k doručení. 59100 dodejna II Ž@ár nad Sázavou 1

8.2.2018 Zásilka pUevzata do pUepravy. 53003 Pardubice  3

8.2.2018 Obdrženy údaje k zásilce.

Hodnotit zás ilku ZmEnit doručení Reklamovat zás ilku

Víte, že...?
M]žete  sledovat  svoji zásilku i v mobilní aplikaci? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

M]žete  ohodnotit, jak jste byli 
s doručováním zásilky spokojeni?  
Stačí vyplnit krátký formuláU.

Sledování zásilek
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Stav Číslo zásilky Datum PSČ Místo vzniku události

RR337592640CZ 
Dodání zásilky. 9.2.2018 53000 dodejna II Pardubice

Detailní informace k zásilkám

RR337592640CZ
Typ zásilky: Doporučené  psaní, Hmotnost zásilky: 0.011 kg, Výše dobírky: 0 Kč, Počet kus]: 1 kus  

Datum Událost PSČ Místo vzniku události

9.2.2018 Dodání zás ilky. 53000 dodejna II Pardubice

9.2.2018 E-mail odesílateli - dodání zásilky.

9.2.2018 Doručování zásilky. 53000 dodejna II Pardubice

9.2.2018 PUíprava zásilky k doručení. 53000 dodejna II Pardubice

8.2.2018 Zásilka pUevzata do pUepravy. 53003 Pardubice  3

8.2.2018 Obdrženy údaje k zásilce.

Hodnotit zás ilku ZmEnit doručení Reklamovat zás ilku

Víte, že...?
M]žete  sledovat  svoji zásilku i v mobilní aplikaci? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

M]žete  ohodnotit, jak jste byli 
s doručováním zásilky spokojeni?  
Stačí vyplnit krátký formuláU.

Sledování zásilek
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