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Zpráva pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. března 2022 

 

Název: Pozemkové úpravy v kat. územích Kunčí, Škrovád a Slatiňany 

 

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník – starosta  

 

Zpracoval:  Bc. Martina Doležalová – referentka správy majetku 

    

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS  

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města 

 

 

1. schválilo Plán společných zařízení - aktualizace - komplexní pozemková úprava 

v katastrálním území Kunčí ve znění zprávy č. 12/20,  

 

2. schválilo Plán společných zařízení - aktualizace -jednoduchá pozemková úprava 

v katastrálních územích Slatiňany a Škrovád ve znění zprávy č. 12/20. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

Přílohy: 1. Důvodová zpráva 

              2. Plán společných zařízení-aktualizace - komplexní pozemková úprava  

                  v kat. území Kunčí (datové úložiště) 

  3. Plán společných zařízení-aktualizace - jednoduchá pozemková úprava v kat.          

      územích Slatiňany a Škrovád (datové úložiště)  

  4. Připomínky + vypořádání (datové úložiště) 

 

 

 Slatiňany 10. března 2022 
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Městský úřad Slatiňany 

 

Důvodová zpráva 

 

Dle 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, předkládá Státní pozemkový úřad plány společných 

zařízení, jejichž předmětem jsou opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní 

opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému 

odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí a zvýšení ekologické stability. 

 

Usnesením č. 232/17/2013/ZMS ze dne 26. 6. 2013 schválilo zastupitelstvo města Plán 

společných zařízení - komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kunčí a Plán 

společných zařízení - jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Slatiňany a 

Škrovád. Práce na těchto pozemkových úpravách byly přerušeny, z důvodu nevyjasněných 

majetkových vztahů k pozemkům, potřebným pro stavbu silnice I/37.  

 

Začátkem roku 2021 byly práce obnoveny a Státní pozemkový úřad předkládá znovu ke 

schválení plány aktualizované. 

 

Připomínky k aktualizovaným plánům byly Státnímu pozemkovému úřadu předány dne 7. 1. 

2022 a budou respektovány při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení.  

 

Dle vyjádření zástupců Státní pozemkového úřadu, bude další realizace pozemkových úprav 

trvat zhruba do druhé poloviny roku 2023, do doby zpracování mapového díla. Předložené 

plány jsou východiskem pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků, které bude 

předmětem dalšího projednávání a dalších rozhodnutí, před vytýčením a stabilizací nových 

hranic pozemků.  

 

 

Ve Slatiňanech dne 10. března 2022   

 

Vypracovala: Bc. Martina Doležalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


