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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Borovník – oznámení o zahájení 
řízení, pozvánka na úvodní jednání 
 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen „pobočka“) jako věcně a 
místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 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, že dne 23. 1. 2018 zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách 
v katastrálním území Borovník. 
  
V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení 
o pozemkových úpravách (ust. § 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu 
pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy. 
 

Úvodní jednání se uskuteční ve čtvrtek 9. března 2023 od 16.00 hodin  

v budově Obecního úřadu Borovník, Borovník č. p. 23. 

 
Prezence účastníků jednání bude zahájena v 15.30 hodin. Totožnost bude ověřena na základě 
občanského průkazu. V případě zastoupení fyzické osoby bude vyžadována plná moc. U právnických 
osob bude požadováno zmocnění k jejímu zastupování.   
 
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem 
pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky 
významné pro řízení o pozemkových úpravách. Bude dohodnut bod pro měření vzdáleností pozemků 
pro výpočet kritéria přiměřenosti.  
Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (ust. § 5 odst. 5 zákona). 
Členové sboru budou voleni jednotlivě nadpoloviční většinou přítomných účastníků veřejným 
hlasováním. Pobočka učiní o průběhu úvodního jednání a volbě sboru zápis. 
 
Zpracování osobních údajů v řízení o pozemkových úpravách 
Při zpracování osobních údajů účastníků řízení o pozemkových úpravách bude, z důvodu správního 
řízení prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, postupováno v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

 
Dle rozdělovníku 
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(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a to v souvislosti s prováděním zákona, tj. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, 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 a zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle 
kterých jsou pozemkové úpravy vedeny. Z důvodu existence právního důvodu pro zpracování 
osobních údajů není souhlas se zpracováním osobních údajů v řízení o pozemkových úpravách třeba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslava Priessnitzová 
vedoucí Pobočky Brno 
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA: 

Základní informace o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Borovník 


		2023-02-09T13:15:29+0000
	Ing. Miroslava Priessnitzová




