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DATUM: 10. 10. 2017 
  
  
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bohuslavice u Zlína 
– oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání  
  
 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně 
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, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v 
katastrálním území Bohuslavice u Zlína, do jehož obvodu je zahrnuta i část katastrálního 
území Salaš u Zlína.  
  
V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky 
řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu 
pozemkových úprav. Na jednání jsou zvány také dotčené organizace a orgány státní správy. 
  
Úvodní jednání se uskuteční ve středu 15.11.2017 od 16:00 hod. v sokolovně v Bohuslavicích 
u Zlína. Prezence účastníků bude probíhat od 15:30 hodin. 
 
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem 
pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další 
otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. 
Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (§ 5 odst. 5 zákona). 
Sbor bude zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.  
  
  
   
  
  
  
  

Ing. Lubomír Holubec 
vedoucí Pobočky Zlín 
Státní pozemkový úřad 

 

 
 
Přílohy: 

1. Průvodní dopis k pozemkovým úpravám 
2. Plná moc k zastupování na jednání 
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Informace pro účastníky řízení a vlastníky pozemků: 
 
1. Vezměte s sebou na úvodní jednání občanský průkaz k prokázání totožnosti. 
2. Nemůžete-li se na jednání dostavit osobně, může Vás zastoupit jiný občan, jemuž udělíte plnou  
    moc. 
3. Je-li pozemek ve společném jmění manželů (SJM), může na základě plné moci jednat v řízení 
    jeden z manželů. 
4. Právnickou osobu zastupuje ten, kdo je v souladu s obchodním zákoníkem uveden jako 
statutární 
    zástupce nebo jím pověřený zaměstnanec. 
5. Orgán státní správy zastupuje vedoucí příslušného odboru nebo jím pověřený zaměstnanec. 
6. Obec zastupuje starosta, příp. jeho zástupce, pokud o tom rozhodla obecní rada, příp. právní 
    zástupce nebo pověřený pracovník. 
7. Stát hradí náklady na provedení řízení a realizaci pozemkových úprav, ale nehradí účastníkům 
    řízení výdaje spojené s jejich účastí na jednáních.  
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