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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olbramovice a navazující části k.ú. Bohutice -  
sdělení k rozhodnutí o schválení návrhu  
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo (dále jen 
“pobočka“), jako příslušný správní úřad podle § 2 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a podle ust. § 19 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“) a dle zákona 
č. 500/2004 Sb., o správním řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje:   
 
Rozhodnutím č. j.: SPU 373431/2020/Rt ze dne  16.10.2020 pobočka rozhodla o schválení návrhu 
Komplexních pozemkových úprav v k. ú.  Olbramovice u Moravského Krrumlova a navazující částisí  
sousedícího k.ú. Bohutice. Toto rozhodnutí se dotýká velkého počtu účastníků řízení. Z tohoto důvodu se k 
rozhodnutí doručovanému účastníkům řízení připojí jen ta písemná  a grafická část, která se dotýká 
konkrétního účastníka řízení. 
  
Návrh Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Olbramovice  u Moravského Krumlova   a  navazující 
části  k.ú. Bohutice   je se všemi náležitostmi a v souladu s ustanovením § 11 odst. 5 zákona uložen na 
Úřadě městyse Olbramovice, Obecním úřadě  obce Bohutice  a na Pobočce Znojmo, kde do něj lze 
nahlédnout.   
 
 
 
 
 
 
RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí pobočky 
Otisk úředního razítka 
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