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Oznámení o rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území Biskoupky na Moravě  

do navazující části katastrálního území Senorady 
 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 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“)  
 

oznamuje 
v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona 

 
rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav 

 v katastrálním území Biskoupky na Moravě 
do navazující části katastrálního území Senorady. 

 
 
Řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Biskoupky na Moravě zahájila 
pobočka dne 13. 11. 2015 v souladu s ustanovením § 6 zákona veřejnou vyhláškou 
č. j. SPU 550166/2015 ze dne 21. 10. 2015. 
 
Obvod Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Biskoupky na Moravě se v souladu s 
§ 3 odst. 2) zákona rozšiřuje o pozemky v navazující části sousedního katastrálního území Senorady. 
Pro dosažení cílů pozemkových úprav je vhodné zahrnout do obvodu pozemkových úprav pozemky, 
kde se nachází přístupová cesta, kterou lze využít v rámci plánu společných zařízení. Trasa této cesty 
v terénu neodpovídá stavu vedenému v současné době v katastru nemovitostí.  
 
Předmětem pozemkových úprav je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav včetně 
zpracování dokumentace pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí.  
 

 
Dle rozdělovníku 
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Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úředních deskách obcí 
Biskoupky na Moravě a Senorady (současně se zveřejňuje i v elektronické podobě na adrese 
https://ud.spucr.cz).  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela 
vedoucí Pobočky Brno 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
  
 
Příloha 
Grafické znázornění obvodu komplexních pozemkových úprav. 
  
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
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