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Dle rozdělovníku 

ADRESA: nám. Armády 1213/8, Znojmo, 669 02 Znojmo 2 
  
DATUM: 19. 12. 2011 
 
Jednoduchá pozemková úprava – upřesnění přídělu –  určení hranic pozemků v k. ú. Valtrovice  
-  oznámení o vyložení Dokumentace k určení a upřesnění hranic přídělu, aktualizovaný sopis 
nároků vlastníků, pozvánka na závěrečné jednání, poučení o vytyčení pozemků 
 
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 19 písm. a)   
a § 20 odst. 1 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)  
 
o z n a m u j e  podle ustanovení § 11 odst. 1  zákona všem účastníkům řízení, že  zpracovaná Dokumentace 
k určení a upřesnění hranic přídělu, zpracovaná v rámci Jednoduché pozemkové  úpravy – upřesnění přídělu – 
určení hranic pozemků v k.ú.  Valtrovice bude po dobu 30-ti dnů tj.      

  
od  2. ledna 2012 (včetně)   do 31. ledna 2012 (včetně) 

                                         
vystavena k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě ve Valtrovicích a na Pozemkovém úřadě ve 
Znojmě, nám.Armády 1213/8, II posch., dveře č.308. 

  
Současně pozemkový úřad  s d ě l u j e,  že v  této lhůtě  mají  účastníci  řízení poslední možnost uplatnit své  
námitky a  připomínky  u  pozemkového  úřadu.  K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

  
Úřední hodiny Pozemkového úřadu Znojmo: 
Pondělí, středa – 8:00 – 16:00 hod. 
Mimo úřední dny se lze dohodnout  telefonicky -  515 218 763 

  
Úřední hodiny na Obecním úřadě 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.  
 
Kontakt na  zpracovatele pozemkových  úprav:  
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 
Ing. Helena Krausová, Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň 
Případné  dotazy bude zodpovídat dne   17. ledna  2012 od 11:00 hod. do 17:00  hod.  na  Obecním úřadě ve 
Valtrovicích zástupce  zpracovatele pozemkových úprav a Pozemkového úřadu Znojmo. 
Jako přílohu Vám zasíláme soupis nových pozemků. Pozemky byly přečíslovány a rozděleny dle druhu 
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pozemku, nebyly směňovány. Hranice pozemků byly přesně geometricky a polohově určeny a u parcel s druhem 
pozemků orná půda, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost je evidován kód BPEJ (bonitovaná půdně 
ekologická jednotka). K soupisu nových pozemků přikládáme srovnávací sestavení parcel, kde jsou uvedena 
původní čísla parcel pozemků a k nim jsou přiřazena nová čísla pozemků. 

  
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. 6 zákona). 

 
Dle § 8 zákona  pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků. Tyto pozemkový úřad 
zaslal vlastníkům v měsíci srpnu roku 2011.  V období od původního zpracování nárokových listů do  doby 
zpracování dokumentace  upřesnění přídělů došlo  k novým zápisům na Vašem LV.    Dle § 8 odst. 2  vyhlášky 
č. 545/2002 Sb.,  o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, 
v platném znění,   jsou zpracovány aktualizované nárokové listy,  které jsou zaslány dotčeným vlastníkům, a to 
včetně stanovení  lhůty  k podání  námitek. 
Vzhledem k výše uvedenému Vám  zasíláme  aktualizované nárokové listy ke dni 5.12.2011.  
K aktualizovanému  soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pozemkového úřadu a to v 
termínu do 10.1.2012. 

 
Pozemkový úřad ve Znojmě, na základě ustanovení § 11 odst. 3 zákona  současně  s v o l á v á  závěrečné  
jednání, na kterém zhodnotí výsledky Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic 
pozemků v k.ú. Valtrovice a  seznámí účastníky se zpracovanou dokumentací Jednoduché pozemkové úpravy, o 
které bude rozhodnuto. Jednání proběhne: 

  
dne  14. února 2011   v   15.00 hod. 
v kulturním domě ve Valtrovicích 

Program : 
1. Prezence začíná od 14.30 hod. do 15.00 hod. (je nutno  předložit občanský průkaz, popřípadě plnou moc   
    k zastupování) 
2. Seznámení s dokumentací pozemkové úpravy a zhodnocení výsledků pozemkové úpravy 
3. Diskuse  
V případě,  že se  nemůžete jednání  zúčastnit  osobně,  můžete  se  nechat zastupovat na  základě plné moci 
Vámi  zvolenou osobou  (v plné  moci musí  být uvedeno  jméno, příjmení, adresa  a  rodná  čísla  vlastníka  i  
zmocněné  osoby  a  účel zastupování). Toto neplatí, pokud byla udělena plná moc pro zastupování na celé řízení 
o pozemkové úpravě. 
Zápis ze  závěrečného jednání  včetně seznámení  se  zpracováním  pozemkové úpravy   obdrží  každý  
účastník  současně  s  rozhodnutím  o Jednoduché  pozemkové úpravě – upřesnění přídělu – určení hranic 
pozemků. 
Na řízení o jednoduché pozemkové úpravě navazuje  řízení  o  komplexní pozemkové úpravě. Řízení o 
komplexní pozemkové úpravě bylo zahájeno dne 22.11.2011. Vzhledem k této skutečnosti Pozemkový  úřad 
Znojmo zabezpečí,  na  základě písemné  žádosti vlastníků,  aby   byly vytyčeny  a označeny v terénu hranice 
pozemků vlastníkům, kteří na  pozemku  sami  hospodaří,  v nejnutnějších odůvodněných případech. Žádosti o 
vytyčení  nových pozemků  lze podávat již v průběhu vystavení návrhu i na závěrečném jednání, nejpozději však 
do 29.2.2012 na adresu Pozemkového  úřadu Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.  Formulář žádosti  
o vytyčení obdržíte na  Pozemkovém úřadě  ve Znojmě, na Obecním úřadě ve Valtrovicích  a  bude rovněž k 
dispozici  na závěrečném jednání. 
 
S pozdravem 
  
  
 
  
RNDr. Dagmar Benešovská 
ředitelka Pozemkového úřadu Znojmo 
  
  
Přílohy: 
 1. Soupis nároků a soupis nových pozemků 
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