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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatoňovice a v části katastrálních území
Staré Oldřůvky, Staré Těchanovice a Budišov nad Budišovkou – oznámení o novém vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatoňovice
a v části katastrálních území Staré Oldřůvky, Staré Těchanovice a Budišov nad Budišovkou zabezpečil Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava (dále jen „pobočka“) v
souladu s ust. § 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 ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního
práva, předkupního práva a věcného břemene. Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl
pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatoňovice – EKOTOXA,
s.r.o. za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“ Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole.
Tento soupis nároků je nově vyložen, z důvodu dodatečné změny opravného koeficientu na 0,999816. Ke
změně došlo vlivem existence analogové mapy v k.ú. Svatoňovice, ve které nebyla ještě ke dni přebírání dat
„vfk“ z katastru nemovitostí (pro stanovení nároků v roce 2017) zobrazena parcela p.č. 1067/6. Tato parcela
se nachází v obvodu komplexních pozemkových úprav a její výměra tj. 29226 m² způsobila dodatečnou
změnu opravného koeficientu. Dalším důvodem jsou změny a opravy provedené katastrálním pracovištěm na
obvodu pozemkových úprav.
Tento soupis nároků je počínaje dnem 15.5.2018 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě
ve Svatoňovicích (úřední dny - pondělí a středa od 8:00 – 17:00 hod.), současně je také k nahlédnutí na
Pobočce Opava - Krnovská 2861/69, 746 01 Opava).
Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Opava
(Krnovská 2861/69, 746 01 Opava) v termínu do 30.5.2018.
Pobočka, k podpoře práv vlastníků pozemků, nabízí možnost podrobnějšího vysvětlení a bližšího seznámení
se s obsahem soupisu jejich nároků prostřednictvím bezplatné konzultace, kterou poskytne po předchozí
domluvě zpracovatel návrhu pozemkových úprav - firma EKOTOXA s.r.o.; Ing. Petr Kovář, telefon 558 900
028, 724 328 870; e-mail petr.kovar@ekotoxa.cz nebo referent pobočky. („otisk úředního razítka“)
(„otisk úředního razítka“)
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