
 

1 / 2 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno 

Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno 

 
 
Naše značka: SPU 042379/2023/Lně 
Spisová značka: 2RP14360/2016-523201 
 
Vyřizuje.:  Ing. Leona Lněničková 
Tel.:  724940625 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  l.lnenickova@spucr.cz 
  
Datum:  2. 2. 2023 
 
 
 
 
 
 

Oznámení o rozšíření obvodu  
Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rajhradice  

o navazující části katastrálního území Rebešovice 
 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., 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“)  
 

o z n a m u j e 
v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona 

rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území Rajhradice 

 o navazující části katastrálního území Rebešovice. 
 
 
Řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Rajhradice zahájila pobočka dne 
19. 11. 2016 v souladu s ustanovením § 6 zákona veřejnou vyhláškou č. j. SPU 565437/2016 ze dne 
3. 11. 2016. 
 
Obvod Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rajhradice byl v souladu s § 3 odst. 2 
zákona rozšířen z důvodu dosažení cílů pozemkových úprav o pozemky bezprostředně navazující v 
částech katastrálních území Rajhrad a Opatovice u Rajhradu (č. j. SPU 146088/2022/Lně ze dne 28. 
4. 2022). Toto rozšíření bylo oznámeno na úředních deskách Obecního úřadu Rajhradice, Obecního 
úřadu Opatovice, Městského úřadu Rajhrad a pobočky (současně bylo zveřejněno i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://ud.spucr.cz).  
 
Nyní se obvod Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rajhradice v souladu s § 3 
odst. 2 zákona rozšiřuje, z důvodu plánované změny katastrální hranice, o pozemky bezprostředně 
navazující v části katastrálního území Rebešovice (viz přiložená mapka).  
 
Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úředních deskách 
Obecního úřadu Rajhradice, Obecního úřadu Opatovice, Obecního úřadu Rebešovice a Městského 
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úřadu Rajhrad (současně se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese 
https://ud.spucr.cz).  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslava Priessnitzová 
vedoucí Pobočky Brno 
Státní pozemkový úřad 
 
  
 
Příloha 
 1. Mapka se zákresem rozšíření obvodu do k. ú. Rebešovice. 
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
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