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      VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
Jednoduchá pozemková úprava – upřesnění přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. 
Valtrovice  – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro 
uplatnění námitek 
  
V rámci řízení o Jednoduché pozemkové úpravě - upřesnění přídělů - určení hranic pozemků 
v k.ú. Valtrovice (dále JPÚ) zabezpečil Pozemkový úřad Znojmo (dále jen „pozemkový 
úřad“) v souladu s ustanovením § 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 
výměry, včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva, věcného 
břemene, exekučního příkazu a  poznámek - parcela geometricky a polohově neurčena, 
budova evidovaná na parcele ve vlastnictví jiného vlastníka.  
 
Zpracovatelem JPÚ, včetně vypracování soupisu nároků jsou obchodní společnosti: 
Ing. Helena Krausová, Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň 
Groma Plan, spol. s r.o., Částkova 24, 326 00 Plzeň, (kontaktní adresa: Jiráskovo nám. 
31, 326 00 Plzeň) 
 
Tento soupis nároků je počínaje dnem 25.8.2011 vyložen po dobu 15 dnů (tedy do 8.9.2011 
včetně)  na Obecním úřadě ve Valtrovicích a současně je také k nahlédnutí na Pozemkovém 
úřadě ve Znojmě. Zároveň s vyložením se doručuje vlastníkům, jejichž pobyt je znám. 
  
Do dokumentace na Pozemkovém úřadě ve Znojmě lze nahlédnout: 
Pondělí, středa     -  8.00 hod. - 16.00 hod. 
Úterý, čtvrtek , pátek se  lze dohodnout na tel.čísle: 515 218 763. 
  
Úřední hodiny Obecního úřadu ve  Valtrovicích: 
Pondělí             -   7.00 hod. – 16.00   hod.  
Úterý, čtvrtek  -   7.00 hod. – 14.00   hod. 
Středa   -   7.00 hod. – 17.00   hod.  
Pátek   -   7.00 hod. – 13.00   hod.      
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Podkladem pro vypracování soupisu nároků byly údaje z katastru nemovitostí vedeného 
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, Pražská 63a,  
669 52 Znojmo, včetně všech dostupných  podkladů z přídělového operátu. Soupis nároků 
obsahuje všechny pozemky evidované katastrálním úřadem na Vašem listu vlastnictví (listech 
vlastnictví). Tyto pozemky jsou rozděleny na pozemky v obvodu pozemkových úprav – 
řešené dle § 13   odst. 1  zákona, a pozemky mimo obvod pozemkových úprav (převážně 
zastavěná část obce). 
 
Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování a odsouhlasení všech údajů 
uvedených v soupisu nároků (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, příp. jiný identifikátor). 
Rovněž  je ve Vašem zájmu překontrolovat údaje o pozemcích, včetně kontroly s Vašimi 
nabývacími tituly (např. kupní smlouvou, darovací smlouvou, rozhodnutím o dědictví apod.), 
na základě kterých vzniklo Vaše vlastnické právo. 
 
V případě, že jsou v nárokovém listu nesrovnalosti, zašlete své námitky proti 
nárokovému  listu ve lhůtě  do  12. 9. 2011 na Pozemkový úřad  Znojmo, nám. Armády 
1213/8, 669 02  Znojmo. 
  
Námitky projedná pozemkový úřad s příslušným katastrálním úřadem, jde-li o námitky proti 
údajům z katastru nemovitostí. Vlastníci budou o vyřízení námitek písemně vyrozuměni. Na 
projednání a vyřízení námitek se nevztahuje správní řád. 
 
Na případné změny k soupisu nároků vlastníků upozorněte ihned. 
 
Pokud budete mít zájem o podrobnější vysvětlení  a informace, včetně předložení mapových 
podkladů,  bude za tímto účelem přítomen zpracovatel JPÚ Valtrovice a zástupce 
pozemkového úřadu  dne 30.8.2011  v době od 10:30 do 16:30 hodin v budově Obecního 
úřadu ve Valtrovicích.  
 
Případný vhodnější termín a místo schůzky lze domluvit také osobně: 
 
Kontakt na zpracovatele pozemkové úpravy: 
Groma Plan, spol. s r.o., Částkova 24, 326 00 Plzeň, (kontaktní adresa: Jiráskovo nám. 
31, 326 00 Plzeň) 
Ing. Jan Jedlinský, Tel.: 371 120 076, mobil: 608 477 821, e-mail: jedlinsky@pukv.cz 
 
Kontakt na referentku JPÚ: 
Ing. Alena Sedláková, Tel.: 515 218 763, e-mail: alena.sedlakova2@mze.cz 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
  
RNDr. Dagmar Benešovská 
ředitelka Pozemkového úřadu Znojmo 
 
Vyvěšeno: 10.8.2011 
Sejmuto:    26.8.2011 
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