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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olbramovice u Mor. Krumlova a navazující části sousedícího k.ú.
Bohutice - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav a pozvánka na
závěrečné jednání
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní
úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 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“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu
s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je,
počínaje dnem 20.7.2020 možno po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 18.8.2020 (včetně),
nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Olbramovice u Mor. Krumlova a navazující části sousedícího katastrálního území Bohutice. Návrh je
vystaven k nahlédnutí na Pobočce Znojmo, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo (kancelář č. 314) a na
Úřadě městyse Olbramovice a Obecním úřadě v Bohuticích .
Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky
a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Pro případné dotazy bude dne 5.8.2020 od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hod. v zasedací místnosti
Městyse Olbramovice,
(Olbramovice
23, 671 76 Olbramovice) přítomen zástupce zpracovatele
pozemkových úprav a zástupce pobočky.
Do dokumentace lze nahlédnout na Úřadě městyse Olbramovice, Olbramovice
Olbramovice:
Pondělí, středa
7:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek
7:30 - 12:00
13:00 - 15:00
Pátek
7:00 - 12:00
Mimo tuto stanovenou dobu po domluvě na tel. čísle 515 336 114

23, 671 76

Do dokumentace lze nahlédnout na Obecní úřadě v Bohuticích, Bohutice 8, 67176 Bohutice:
Pondělí, středa
8:00 – 17:00
Mimo tuto stanovenou dobu po domluvě na tel. čísle 515 336 315 nebo mob. 724 183 293
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Do dokumentace lze nahlédnout na Pobočce Znojmo, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo, 3.
poschodí, dveře č. 314:
Pondělí, středa
8:00 - 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek
8:00 - 14:00 hod.
Jiný termín lze dohodnout na tel. čísle 721 238 899.
Kontakt na zástupce zpracovatele:
Ing. Libor Prokeš, tel.: 533 033 986, mobil: 775 661 713, e-mail: Libor.Prokes@AgroprojektPSO.cz
Ing. Katarína Šalplachtová, tel.: 533 033 988, mobil: 777 720 600, e-mail:
Katarina.Salplachtova@AgroprojektPSO.cz
Kontakt na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, nám.
Armády 1213/8, 669 02 Znojmo:
Ing. Marie Reiterová – tel: 721 238 899; e-mail: m.reiterova@spucr.cz.
V případě, že vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav zemřel a soud o dědictví
pravomocně ještě nerozhodl, jsou účastníky řízení o pozemkové úpravě osoby podle sdělení soudu, nebo
soudního komisaře (§ 5 odst. 4 zákona).
Pozemkový úřad, na základě ustanovení § 11 odst. 3 zákona, současně
svolává závěrečné jednání,
na které zve všechny účastníky řízení. Závěrečné jednání se uskuteční dne
8. září 2020 v 15:00 hodin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------v zasedací místnosti Městyse Olbramovice (Olbramovice 23, 671 76 Olbramovice ).
Na tomto jednání pozemkový úřad zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem, o
kterém bude rozhodnuto.
Program:
1. Prezence začíná od 14.30 hod. do 15.00 hod. (je nutno předložit občanský průkaz, popřípadě
plnou moc k zastupování)
2. Zhodnocení výsledků pozemkové úpravy a seznámení účastníků řízení s návrhem, o kterém
bude rozhodnuto
3. Diskuze

RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
Otisk úředního razítka
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
V případě Vaší účasti na závěrečném jednání Pobočka Znojmo žádá o dodržení vládních nařízení aktuálně
platných ke dni konání závěrečného jednání, vztahujících se k opatření proti koronavirové pandemii.
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