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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

 

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách  

v katastrálním území Možděnice 

 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, jako věcně a místně příslušný 

správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění, 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) 

 

z a h a j u j e 

v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení 

o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Možděnice, obec Vysočina. 

 

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují 

se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby 

se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se jimi zajišťují 

podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace 

hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, 

ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých 

účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. 

Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný 

podklad pro územní plánování. 

 

Oznámení o zahájení pozemkových úprav se podle § 6 odst. 5 zákona vyvěsí po dobu 15 dnů na 

úřední desce Pobočky Chrudim, v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz a na úřední desce 

Obce Vysočina, v jejímž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. 

Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav. 

O termínu konání úvodního jednání (§ 7 zákona), na kterém proběhne seznámení s účelem, formou 

a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou účastníci řízení vyrozuměni písemně. 
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