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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žďárec a navazující části k. ú. Újezd u Tišnova a          
k.ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro 
uplatnění námitek 
 
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žďárec a navazující části              
k. ú. Újezd u Tišnova a k. ú. Tišnovská Nová Ves zabezpečil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen „pobočka“) v souladu s ust. § 8 zákona 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“), vypracování 
soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a 
to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene.  
Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Žďárec a navazující části k. ú. Újezd u Tišnova a k. ú. Tišnovská 
Nová Ves – Sdružení „Půda – Voda, projektová kancelář“, DD plus v.o.s., Pekárenská 330/12, 602 00 Brno 
(správce sdružení), Ing. Pavel Půža a Pavel Pospíšil.  
Tento soupis nároků je počínaje dnem 14. 5. 2018 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě ve Žďárci 
(současně je také k nahlédnutí na Pobočce Brno, Kotlářská 53, 5. patro, dveře č. 502). Zároveň pobočka 
doručí příslušné soupisy nároků konkrétním vlastníkům, jejichž pobyt je znám. 

Úřední hodiny Obecního úřadu ve Žďárci: 
Pondělí  16:00 – 18:00 hod. 
Středa    9:00 – 12:00 hod. 
Možnost nahlédnout do dokumentace mimo úřední hodiny lze dohodnout na tel. čísle 549 440 425. 

Úřední hodiny Pobočky Brno: 
Pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod. 
Možnost nahlédnout do dokumentace mimo úřední hodiny lze dohodnout na tel. čísle 606 644 730. 
 
Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Brno,                   
Kotlářská 53, 602 00 Brno, v termínu do 29. 5. 2018 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela 
vedoucí Pobočky Brno 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
  
Vyloženo dne: 14. 5. 2018  
(na dobu 15 dnů) 
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