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KoPÚ v k. ú. Žďárec a navazující části k. ú. Újezd u Tišnova a Tišnovská Nová Ves - pozvánka 
na projednání návrhu nového uspořádání pozemků 
 
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen pobočka) 
zajistila odborné zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tišnovská Nová Ves, podle 
ustanovení § 9 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím zpracovatele - sdružení firem „Půda-Voda, 
projektová kancelář“. 
 
Podle ustanovení § 9 odst. 20 zákona je zpracovatel návrhu pozemkových úprav povinen v průběhu 
zpracování návrhu projednávat nové uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků a vlastníci pozemků 
jsou povinni se k návrhu vyjádřit. Proto vás žádáme, abyste se dostavil(a) na projednání návrhu, které se 
uskuteční: 

 

na Pobočce Brno Krajského pozemkového 
úřadu, Kotlářská 53, 5. patro, dveře č. 512, 
dne:  

    

úterý 3. 9. 2019  12:00 - 16:00 

v budově Kulturního domu                                      
ve Žďárci č. p. 42, ve dnech: středa 4. 9. 2019 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 

čtvrtek 5. 9. 2019 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 

Na tomto jednání Vás projektant seznámí s návrhem umístění nově navržených pozemků. 
 
V případě, že Vám výše uvedené termíny jednání nebudou vyhovovat nebo se nebudete moci 
dostavit, kontaktujte prosím projektanta, se kterým si můžete domluvit jiný způsob projednání návrhu. 
 
Kontakt na zpracovatele: 
Pavel Pospíšil, projektant  
Mobil: +420 777 088 991 
E-mail: puda-voda@email.cz 
 
Jménem zpracovatele Vás žádáme, abyste v době projednávání telefonicky nejednali s projektantem.                             
Při osobním jednání s vlastníky nebude možné hovory z mobilního telefonu přijmout.   
 
Jednáním o návrhu můžete pověřit jinou osobu nebo spoluvlastníka, a to písemným zplnomocněním.  

 
Obdrží: 
Účastníci řízení o KoPÚ - vlastníci 
pozemků řešených dle §2 zákona 
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Pro účely projednávání návrhu Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme návrh soupisu nových pozemků, 
současně s grafickou přílohou návrhu nového uspořádání ve dvojím vyhotovení. 
 
V případě, že budete s novým uspořádáním pozemků souhlasit, potvrďte svůj souhlas podpisem na soupisu 
nových pozemků a současně na mapě nového uspořádání pozemků. Jedno vyhotovení podepsaného 
soupisu nových pozemků a podepsané grafické přílohy umístění nových pozemků zašlete prosím                                
na adresu pobočky nebo předejte osobně na podatelně pobočky či při projednávání návrhu ve výše 
uvedených termínech. Druhé vyhotovení soupisu a grafické přílohy si ponechejte pro vlastní potřebu. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela 
vedoucí Pobočky Brno 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
  
 
 
 
 
 
Přílohy 
 1. Soupis nových pozemků k projednání 
 2. Sdělení pro zmocněnce  
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