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Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem a části k.ú. Prusinovice  
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž (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 písm. a) 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“) zahájil v souladu 
s ust. § 6 odst. 1 zákona v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem a části k.ú. Prusinovice řízení o 
komplexních pozemkových úpravách. 
 
V souladu s ust.  § 6 odst. 9 zákona mohou níže uvedené osoby po dobu provádění pozemkových úprav 
vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, 
nestanoví-li zvláštní předpis jinak: 
 
Mgr. Šárka Nedbálková – Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž 

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. – Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž 

Jaromír Vlach – Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž 

Ing. Pavel Chrastina – Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov 

Ing. Petra Švábová – Městský úřad Bystřice pod Hostýnem  

Sylvie Kuželová – Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 

Veronika Štěpánová – Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 

Zdeněk Rolinc – starosta Města Bystřice pod Hostýnem 

Zbyněk Žákovský – starosta Obce Prusinovice 

 
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky pro výše uvedené osoby bylo uděleno pod č. j. SPU 074278/2023/NED. 
 
Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu činnosti 
prováděné pro účely pozemkových úprav, mají právo na náhradu této újmy v penězích. Právo na náhradu 
majetkové újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních 
případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak právo zaniká. 
 
 
 
 
 
Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
vedoucí Pobočky Kroměříž 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
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