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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vítonice u Znojma – oznámení o zahájení řízení,
pozvánka na úvodní jednání
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo (dále jen
„pozemkový úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 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, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Vítonice u Znojma (dále jen „KoPÚ“).
V souladu s ustanovením § 7 zákona pozemkový úřad svolává úvodní jednání, na které zve účastníky
řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené organizace a orgány
státní správy v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.
Úvodní jednání se uskuteční
Dne 27. 6. 2017 v 15:00 hodin
v sále kulturního domu ve Vítonicích
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových
úprav. Dále bude zvolen sbor zástupců pro pozemkové úpravy, projednán postup při stanovení nároků
vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) a případné další
otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.
Program:
1. Prezence a převzetí hlasovacích lístků pro volbu sboru zástupců od 14:30 do 15:00 hodin – je
nutné předložit občanský průkaz pro ověření osobních údajů, případně plnou moc k zastupování
2. Seznámení s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav, projednání postupu
při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace BPEJ
3. Informace o volbě sboru zástupců – dle § 5 zákona
4. Diskuze
5. Volba sboru zástupců
Informace o volbě sboru zástupců bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Vítonice u Znojma a na
úřední desce pozemkového úřadu. Vlastníkům zahrnutých do obvodu pozemkové úpravy zároveň zasíláme
kopii této informace.
Výsledek volby sboru zástupců bude oznámen na úřední desce Obce Vítonice u Znojma a na úřední desce
pozemkového úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne konání úvodního jednání, a to vyvěšením po dobu 15
dnů.
V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, můžete se nechat zastupovat na základě plné moci Vámi
zvolenou osobou (v plné moci musí být uvedeno příjmení, jméno, datum narození, adresa místa trvalého

pobytu vlastníka i pověřené osoby, podpis vlastníka i pověřené osoby a účel zastupování – např. k jednání
za vlastníka na úvodním jednání, ve věci celých pozemkových úprav). Plná moc nemusí být ověřená.
Poznámka:
Současně s pozvánkou zasíláme vlastníkům kopii současného stavu listu vlastnictví, který jsme obdrželi od
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Vyzýváme Vás tímto k důsledné kontrole tohoto dokladu s Vašimi nabývacími listinami (poslední nabývací
listiny jsou uvedeny na přiloženém listu vlastnictví v části E). Pokud máte připomínky k některému z údajů na
listu vlastnickém, např. adrese místa trvalého pobytu, rodnému číslu, projednejte je na Katastrálním úřadě
pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti Znojmo.
K tomuto jednání vezměte s sebou podpůrné podklady k Vašim námitkám a občanský průkaz. Vaší
povinností je uvést veškeré nesrovnalosti do souladu se skutečností v co nejkratším termínu. Včasné a
úplné předložení písemných, popř. grafických dokladů o vlastnictví je základním podkladem pro sestavení
soupisu nároků vlastníků.
Současně zašlete kopii podané námitky na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Pobočku Znojmo, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo.
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