SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ 
O SHODĚ NA PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ
Vlastníci nebo oprávnění z dalších práv k sousedícím pozemkům (dále jen „vlastníci“):
jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby
adresa místa trvalého pobytu nebo adresa sídla
rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby
pozemek p.č.
Květoslav Oliva 
Polní 115, 755 01  Vsetín  
480131/003
46/2, 46/3, 46/4, st. 36
Obec Zelenovice
Zelenovice 6, 
382 22  Hořice na Šumavě
00245909
46/1
Ondřej Grušna
Zelenovice 74,
382 22  Hořice na Šumavě
501114/007
21/2
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10  České Budějovice 3
70971641
192/1

prohlašují, že se shodli na průběhu hranice, popřípadě její části, mezi pozemky:   
parcelní číslo  
v katastrálním území
procházející po bodech číslo
46/2 a 192/1
Zelenovice
1, 2, 3 a 4
46/4 a 46/1
Zelenovice
1, 5, 6 a 28-2
46/3 a 21/2
Zelenovice
28-2 a 7
46/2 a st. 36 
Zelenovice
55-15, 13, 12, 11, 10, 9, 8 a 55-17
tak, jak byly tyto hranice dne 15. září 2009 v terénu označeny a zaměřeny firmou Gekar, a. s. 
Zjištěný průběh hranic, na kterém se vlastníci shodli, je vyznačen v dokumentaci o vytyčení v ZPMZ č. 74‑120/2009. 
Na základě tohoto souhlasného prohlášení, jehož neoddělitelnou součástí bude geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, budou do katastru nemovitostí zapsána zpřesněná geometrická a polohová určení pozemků popřípadě i jim odpovídající zpřesněné výměry parcel. 
Vlastníci sousedících pozemků prohlašují, že tyto hranice nebyly jimi měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále jimi respektovány.
V Zelenovicích dne: 15. září 2009
Podpisy vlastníků:
Vlastník
Podpis
Totožnost vlastníků byla zjištěna na základě *)
Květoslav Oliva 

OP č. 123456789
za obec Zelenovice starosta Lubomír Burda

OP č. 987654321
Ondřej Grušna

OP č. 696969696
za Správu a údržba silnic Jihočeského kraje Ing. Jiří Liška

pověření a OP č. 96969696
*) Vyplní úředně oprávněný zeměměřický inženýr, pokud níže potvrzuje, že na místě zjistil totožnost vlastníků.
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který ověřuje příslušný geometrický plán, potvrzuje, že podle výše uvedených dokladů zjistil totožnost vlastníků pozemků, u kterých dochází ke zpřesnění geometrického a polohového určení.
Číslo ověření výsledku zeměměřické činnosti: 125/2009
Dne: 5. října 2009
Ing. Kristián Seidl

