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Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Katov u Budislavi – oznámení o vyložení soupisu 
nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 
 
V rámci zpracování jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Katov u Budislavi zabezpečil 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, v souladu s ustanovením § 8 a § 13 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“) a § 11 a § 26 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) pro 
jednoduché pozemkové úpravy, jejichž předmětem je upřesnění přídělu. Vyhotovením soupisu nároků byl 
pověřen zpracovatel projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Katov u Budislavi – 
firma Geodetická kancelář Tábor, s.r.o., Bydlinského 2474, 39002 Tábor.   
 

Tento soupis nároků je vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě v Katově,  
tj. od 23. srpna 2019 do 6. září 2019 

v úředních hodinách: středa 17:30 – 20:00. 
     
Současně je také k nahlédnutí na Pobočce Tábor. Pobočka Tábor zároveň doručí příslušné soupisy nároků 
konkrétním vlastníkům, jejichž pobyt je znám.   
 
Podkladem pro vypracování soupisu nároků byly údaje z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, Štítného 2598, 39002 Tábor, a to stávající 
mapové podklady – katastrální mapa, mapa pozemkového katastru (PK) a především přídělový elaborát. 
Dalším podkladem bylo zaměření znatelných hranic v podobě identických bodů a linií potřebných pro 
transformaci rastru pozemkového katastru a grafického přídělového operátu. Soupis nároků obsahuje soupis 
parcel evidovaných katastrálním úřadem na Vašem listu vlastnictví jako parcely vzniklé na základě 
přídělového řízení, které vstupují do jednoduchých pozemkových úprav. Parcely nacházející se mimo obvod 
jednoduchých pozemkových úprav nejsou předmětem soupisu nároků.   
 
K předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u Pobočky Tábor, a to v termínu 
do 13. 9. 2019. O vyřízení námitek budou vlastníci Pobočkou Tábor písemně vyrozuměni.  
 
Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování všech údajů uvedených v soupisu nároků (jméno, 
adresa, rodné číslo příp. jiný identifikátor, spoluvlastnický podíl, údaje o pozemcích atd.). Zjištěné 
nesrovnalosti, popřípadě námitky k těmto údajům, zašlete na Pobočku Tábor.  
 
Ing. David Mišík 
vedoucí Pobočky Tábor 
Státní pozemkový úřad 
 
Přílohy: 
1x soupis nároků s mapou  

 
Rozdělovník uložen  
na Pobočce Tábor 
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