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Komplexni pozemko\'é úprav}'v katastrá|ním území Lazinol 's obvodem rozšířeným do př i lch|ó
část i  k.ú. vlko\ 'u Letovic _ oznrimeni o w|ožení aktual izor 'aného souDisu náÍoků v|astníků
pozem|iů

V ránrci zpracování nár,rhu komplexních pozen'rkových úpral'. v katastrálním území Lazinor'
5 obvodem rozšířeným do přilehlé části katastrálníIro území Vlkov u l,etovic zabezpečil stáhli
pozemkový úřad, Krajský pozemkol'ý úřad pro Jihomoravský kaj. Pobočka Blansko (dále jen

..pozenikový ťLřad..') v sou]adu s ustanovením s 9 odst' 8 zákona č. 139/2002 Sb', o pozemkových
itprar'ách a pozemkových itiadech a o změně zákona č' 22911991 Sb.. o Ílpra\'ě \'lashickýclr vztahťl
k půdě a jinému zemědělskénu majetku. \'e Znění pozdějších piedpisů (dále jerr.,zákon..),
zpracol'á]i plárru společných Zaiízení. kterýn,ii jsou zejména opatiení sloužící ke zpiístupněni
pozcnrků (polní nebo lesní cesq'' včetně výhyben a hospodáiských sjezdů. mostků a propustků).
protierozní opatřeni pro ochranu pťrdního fondu' r'odohospodáŤská opatiení sloLlŽící k eškodnénu
odYedení povlohových vod a ochrarrě území přcd záplavanli (cestní piíkopy podél cest). opatiení
k oclŤaně a tvorbě Životního plostředí' zvýšení ekologické stabilit-Y (místní územní s-Ystémy
ekologické stabi1ity' dophrění' popřípadě odstranění zeleně)' S plánerrr společných zařízení b!'l
seznímen sbor Zástupců. ktelý jqj schválil dne 18- září 2013' dále byl schválen dotčenýni olgány
státní spráÝy a Regionální dokumentační korrisí pro kaj Jihomoral'ský a Z]ínský (dne 29' ]edna
2014) a zastLrpiteLst\,enr obce Lazinov (dne 14. biezna 2014).

Pro navrŽená společná zařízení byly přednostně pouŽity pozemky \'e vlastnictví státu a obce'
Vzlrleden ke skutečnos|i, že výměra půdy ve v]astnictvi státu a obce nepokrývá výrněru potřebnou
na navržená opatřcní a pozenkovél]lll úiadu se nepodařilo v souladu s ustanovením .s 9 odst' 16
zákona vykoupit ve prospěch stánr od vlastníkťl pozemků pirdu na opatření ke zpřístupnění
pozerrrků. je nutné dále postupo\'at podle ustanovení $ 9 odst' 17 zákona: pokud nelze pro spo1ečná
ZařízeDí použít jen pozemky l'e vlastnictví státu a obce. podílejí se na vyčlenění potřebné výúrěIy
půdiího fondtl ostatní vlastnici pozemkťt poměmou části podle celkor'é r'ýrněry jejich sněňovaných
pozenkťl' v tomto případč sc Dároky vlastníků vstupujících do pozemkoqich úprcr úmérné sniŽtÚi
koe1icierrtem 0.975000. Daný postup byl projedrrán se sborem zástrrpcťt na jednání sboru Zástupců
spojerrého s kontrolnim dnem' Ltelý se konal dne 11. září 20]4 v Lazinově'

Na základč výše ur'ederrého provedl zpracor'atel náv ]u komplexních pozemkových úprav
v katastrálnim území Lazinov s obvodem rozšířeným do pii1ehlé části k' ú' Vlkov u Letor.ic
(GB-Ceodezie' spoL' s r'o', divize Vysočina' provoz Jihlava. Fibichova ]) aktualizaci soupisů nároků
(viz' písemnost čj' SPU 254920/2013 ze dnc 26. června 2013) a jeiich doplnění o poloŽku
,,Upraveno dle koef. spol. zar. koeficientem 0.975000".
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V souladu s ustanovením s 8 odst. l zíkona bude aktualizovaný soupis nároků počínaje dnem
10. prosince 2014 lyložen po dobu 15 dnů na obecííÚ úřadě v Lazinověi současně je také
k nahlédnuti na pozemkovém úřadě (Blansko, PoříěÍ 1569/18, kanceláŤ č. 12). zároveň s vyloŽením
se příslušný soupis náloků doručí vlastníIniur, jejicM pob).t je zÍúm.

Doručení aktualizovaných soupisů niíroků je pro vlastníky informativní a nemohou kněmu
uplatňovat pfipomínky.
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