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Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci Komplexní 
pozemkové úpravy Horky u Želetavy a části k.ú. Martínkov 
 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 
ve znění pozdějších předpisů, dne 29. 6. 2019 zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách 
(KoPÚ) v katastrálním území Horky u Želetavy a na části katastrálního území Martínkov. Státní 
pozemkový úřad, Pobočka Třebíč, podle ustanovení § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb. písemně 
pověřil osoby, které mohou po předchozím oznámení na úřední desce Obce Martínkov po dobu 
provádění komplexních pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky v katastrálním území 
Horky u Želetavy a na části katastrálního území Martínkov a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona 
v rozsahu nezbytně nutném. Toto pověření je platné ode dne vyvěšení na úřední desce Obecního 
úřadu Martínkov, do doby ukončení komplexních pozemkových úprav. 
 
V příloze zasíláme pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky pro zástupce zpracovatele návrhu 
Komplexních pozemkových úprav Horky u Želetavy, firmy EKOS T spol. s r.o., Bezručova 68, 674 01 
Třebíč, zástupce Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Moravské Budějovice, a 
zástupce Státního pozemkového úřadu, Pobočky Třebíč, a žádáme Vás o jeho zveřejnění na úřední 
desce Obce Martínkov, a to po celou dobu provádění pozemkových úprav. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Marcela Svobodová 
vedoucí Pobočky Třebíč 
Státní pozemkový úřad 
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