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Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Tavíkovice a Dobronice o navazující část katastrálního území Přeskače

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo (dále
jen „pozemkový úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 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“), vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním
území Tavíkovice a Dobronice, které bylo zahájeno v souladu s § 6 zákona.
V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona pozemkový úřad rozšiřuje obvod komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Tavíkovice a Dobronice (dále jen „KoPÚ“) o
navazující část sousedního katastrálního území Přeskače, lokalita Široký pod hájkem,
Zahrádky, Louky pod hájkem a Pusté rybníky – viz grafická příloha.
Zhotovitel KoPÚ, kterým je obchodní společnost Agroprojekt PSO s.r.o., se sídlem Slavíčkova
840/1b, Brno - Lesná, provedl v obvodu pozemkových úprav a i v lokalitách navazujících podrobný
průzkum terénu. Na základě těchto prací zhotovitel konstatoval, že vzhledem k nezbytnému řešení
opatření v oblasti vod, zejména zajištění neškodného odvodu vod z řešeného území až do
recipientu, je nezbytné rozšířit obvod KoPÚ o navazující část sousedního katastrálního území
Přeskače. Pozemkový úřad dané skutečnosti posoudil z hlediska dosažení cílů KoPÚ, zejména
vyřešení odtokových poměrů v daném území. Pozemkový úřad s odkazem na ustanovení § 3 odst.
2 zákona rozšiřuje původní obvod KoPÚ tak, jak je zakresleno v grafické příloze, která je nedílnou
přílohou tohoto oznámení.

Toto oznámení se v souladu s § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce Pobočky
Znojmo, na úřední desce Obecního úřadu Tavíkovice a Obecního úřadu Přeskače (a to i
v elektronické podobě umožňující dálkový přístup). Poslední den této lhůty je datem rozšíření
obvodu pozemkových úprav.

RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
Státní pozemkový úřad
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Příloha:
Grafická příloha se zákresem rozšířeného obvodu KoPÚ v k. ú. Přeskače

Vyvěšeno: …………………………..
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