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Účastníci řízení o KoPÚ - vlastníci
pozemků řešených dle §2 zákona

KoPÚ v k. ú. Žďárec a navazující části k. ú. Újezd u Tišnova a Tišnovská Nová Ves - aktualizace
soupisu nároků vlastníků pozemků
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen Pobočka
Brno) řeší v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žďárec a navazující části k.
ú. Újezd u Tišnova a Tišnovská Nová Ves (dále jen KoPÚ).
Protože v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav došlo k upřesnění nároků z důvodů úpravy
obvodu pozemkových úprav, zasíláme Vám aktualizovaný soupis nároků (ustanovení §13, odst 1.
vyhlášky č. 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostí návrhu pozemkových
úprav).
Kompletní soupis nároků byl, počínaje dnem 14. 5. 2018, vyložen k nahlédnutí po dobu 15 dnů na Obecním
úřadě ve Žďárci a na Pobočce Brno. V rámci vystavení nároků někteří vlastníci nesouhlasili
se zařazením
pozemků vyžadující souhlas dle §3, odst. 3 zákona mezi pozemky řešené v obvodu
pozemkových úprav. Proto byly tyto pozemky zařazeny mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav
neřešené dle §2 zákona. Z těchto důvodů došlo ke změně celkové výměry pozemků řešených v obvodu KoPÚ
a následně ke změně hodnoty opravného koeficientu (původní hodnota 0,998924, aktualizovaná hodnota
0.998950), kterým byla přepočítána upravená výměra nároku pro účely pozemkových úprav.
Dále na některých listech vlastnictví došlo ke změně vlastníka či ke změně osobních údajů, k prodeji nebo
koupi pozemků popř. ke změnám v odd. „C“ – omezení vlastnického práva.
Souhlasy udělené dle §3 odst. 3 zákona jsou platné i pro aktualizované soupisy nároků.
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