
uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu. Jednotlivé pozemky nebo jejich části
nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pozemkového úřadu zatižit nebo zcizit.

Úěastníka řízení, ktelý není znám nebo jehož pobyt není znám, zastupuje v řízení o pozemkových
úpravách dle § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ustanovením § 32 odst. 2 správního řádu opatrovník.
Zemře|-|i vlastník pozemku, ktený je předmětem pozemkových úprav, a soud o dědictví pravomocně
usnesením ještě nerozhodl, jsou dle § 5 odst. 4 zákona účastníky řízenío pozemkových úpravách osoby
podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. V případech, kdy soud nebo soudní komisař nepodá
sdělení ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem, zastupuje tyto osoby v řízení o pozemkových
úpravách opatrovník, kteným může být i obec. V průběhu řízeni o KoPÚ vydal pozemkový úřad
1 usnesení o ustanovení opatrovníka. Jednalo se za neznámé zemřelé, kdy pobyt vlastníka není znám
a nebylo možno doručovat zásilky.

Schválený návrh je závazným podkladem pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických
právpodle§ 11 odst.8 zákona, určenívýše úhradya lhůty podle § í0 odst. 2zákona, případně ozřízení
nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru
geodetických informací. Rovněž je závazným podkladem pro rozhodnutío přechodu práv k pozemkům,
na nichž se nacházejí společná zařízeni. Rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv bude
vydáno po nabytí právní mocitohoto rozhodnutía po vyhotovenídigitální katastrální mapy.

Na základě schváleného návrhu KoPÚ pozemkový úřad zabezpeéí ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, aby
nové uspořádání pozemků bylo vytyěeno a oznaěeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po
nabytí právní moci rozhodnutí podle § í í odst. 8 zákona (rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv). Vytyčenía stabilizace hranic pozemků po pozemkových úpravách bude pro každého
vlastníka provedeno pouze jednou na náklady státu prostřednictvím pozemkového úřadu.

Na základě výše uvedených skuteěností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Pouěení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruěení odvolání k ústředí Státního
pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočky Zlín
(§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů).

lng. Lubomír Holubec
vedoucí Pobočky Zlín
Státní pozemkový úřad

přílohv iako nedílná součást rozhodnutí:
příloha č. 1 seznam účastníků řízení
Příloha č. 2 Soupis nových pozemků
Přltúha č. 3 grafická příloha nově navžených pozemků

Rozdělóvník:
l. Obdrží na doručenku známí účastníci řízení uvedeníve zvláštní příloze, kteným se dle ust. § 11 odst.

5 zákona k rozhodnutí připojuje z náležitostí jen ta písemňá a grafická ěást návrhu, která se týká
konkrétního úěastníka řizení.

ll. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou,
vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních ielektronických deskách pozemkového úřadu a statutárního
města Zlína (bez přílohy ě. 2).

lll. Po nabytí právní moci obdrží na doruěenku Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Zlin.

Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):
GB-geodezie, spol s r.o, Tuřanka 1521l92b,627 00 Brno - Slatina

SPU 132144l20l8lMt.


