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lng, David Blaha
lng. Libor Bolda
Bc. Patrik Bořek
lng. Daniela Hajšmanová
lng. Karel Jedlička
lng. Martin Kesl
lng. Jiří Krejčí
lng. Františka Kundratová
lng. Jana Lelková
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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Břestek

Pověřeni ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkouý úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště (dále
jen ,,pozemkový úřad") jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.50312012 §b.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně něktelých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
piedpisů, a podle ust. § 19 písm. a)zákona č. 13912002 Sb,, o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 22911991 Sb,, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,zákon") zahájil dle ust. § 6 odst" 1

zákona v katastrálním území Břestek řízení o komplexnich pozemkor4ých úpravách.

Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je společnost GEOREAL spol, s r.o,, Hálkova
1059/12, 30100 Plzeň. Určení zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav {č.j"
§PU 020456/2023):

lng. Jan Liška
Zdeněk Lokajlček
lng. David Macho
lng. Jiří Matějovský
lng. Josef Materna
RobeŘ Nekola
lng.lvo Pallus
Bc. Jan Ríha
Wilhelm Schróckinger

tng. Vratislav Štehoťer
Sohrab Huseynli
Adam Vágner
lng. Luboš Valtr
Martin vondráček
lng. Vladimíra Vondráčková
petra vondráčková
Ronald votlučka
Ondřej Štek

Další pověřené osoby (ěj, §PU B20873/2023}:

MgA,. Martin Crla, §talosta, obec Břestek
paní Andreg Blahová, mí§tostarostka, obec Břestek

lng. Petr Jargtek (§tátní pozemkoyý úřad, Pobočka Uherské Hradiště}
Mgr. Pavel Hořák (§tátní pozemkový úřad, Poboóka Uherské Hradiště}

lng. Jan TomáŠek (Katastrálni rlřad pro Zlínský kraj, Katastrální ptacovi§tě Uherské Hradiště)
!ng. Magdalena §týskalová (Katastrální úřad pro Zlínský klaj, Katastrálni pracoviště Uh. Hradi§ě)

VýŠe uvedené osoby mohou dle § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění
pozemkouých Úprav a vykonávat čínnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
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Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu
činnosti prováděné pro účely pozemkových úprav, mají plávo na náhradu této újmy v penězích. Právo
na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty, nejpozdéji do 30 dnů ode dne jejího
vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jlnak právo zaniká.
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Mgr. Jiří Vávra
ťedoucí Pobočky Uherské Hradiště
§tátnípozemkový úřad OiJEcNÍ ÚŘAD
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