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DATUM: 11. 5. 2015 
  
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kámen u Pacova – oznámení o vyložení 

soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek, pozvánka k projednání 
nároků a oznámení o změně obvodu pozemkové úpravy 

 
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kámen u 
Pacova zabezpečil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka 
Pelhřimov (dále jen „pobočka“) v souladu s ustanovením § 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 Kámen u 
Pacova Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov. 
  
Tento soupis nároků je počínaje dnem 19. 5. 2015 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě 
v Kámeně a v digitální podobě též na obecních úřadech v Eši a ve Věžné (současně je také k 
nahlédnutí na Pobočce Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov).  
  
K předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pobočky, a to 
v termínu do 3. 6. 2015.  
Námitky projedná pobočka se sborem zástupců, popřípadě s katastrálním úřadem, jde-li o námitky 
proti údajům z katastru nemovitostí. O vyřízení námitek budou vlastníci pobočkou písemně 
vyrozuměni. 
 
K námitkám proti opravám výměr pozemků vyplývajícím z nového zaměření skutečného 
stavu v terénu  - tzn. k pozemkům „neřešenýmpodle § 2“ se nepřihlíží (§ 8 odst. 1 zákona ).  
V katastrálním území Kámen u Pacova již proběhla na části území obnova katastrálního operátu, 
při níž byly hranice pozemků „neřešených“ zavedeny do katastru nemovitostí na základě šetření 
v terénu provedeného v rámci KoPÚ. Obnovený katastrální operát byl vyložen v obci k veřejnému 
nahlédnutí ve dnech 6. 8. 2014 až 19. 8. 2014 na základě oznámení Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, KP Pelhřimov o dokončení obnovy katastrálního operátu  č.j.: OO-1/2014-304 ze dne 
2. 7. 2014. V době vyložení a do 15 dnů po jeho skončení mohli vlastníci vůči jeho obsahu podat 
námitky. 
 
K podpoře práv vlastníků pozemků, zařazených do komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kámen 
u Pacova, poskytne zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav bezplatnou  
konzultaci, a to ve středu 3. června 2015 v budově místního pohostinství od 9.00 do 17.00 
hodin. 
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Vzhledem k tomu, že další etapou zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav bude 
návrh nového uspořádání pozemků, vyzýváme vlastníky dotčených pozemků k využití této 
konzultace, k předání jejich námětů a požadavků týkajících se uspořádání pozemků - např. 
umístění pozemků, jejich scelení, tvar, vyrovnání hranic, zabezpečení přístupu, rozdělení 
spoluvlastnictví.  
  
Zároveň Pobočka Pelhřimov oznamuje, že došlo k menší změně obvodu KoPÚ Kámen u 
Pacova - její obvod byl rozšířen o parcelu 996 v k. ú. Věžná (vlastník Obec Věžná). Důvodem je 
snaha vyřešit propojení jedné z obslužných komunikací s obecní cestou v k. ú. Věžná.  
 
 
 
 
Ing. Luboš Rudišar 
vedoucí Pobočky Pelhřimov 
Státní pozemkový úřad 

  
 

  
 
 
Vyloženo dne: 
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