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Státní pozemkový úřad

SZ SPU 34150712014

KPÚ pro Plzeňskli kraj
pobočka plzeň
Nerudova 2672135.3ů1 OCI Plzeň

mÁoŘeNí K ,,pLÁNu spolEčruÝcn zAŘízENí- KoMpLExNí pozEMKovÉ
úpnnw v KATAsTnÁlruíu úzeui vEs ToušKov*
Dopisem ze dne 13, 12, 2017 jste předložili našemu oddělení k uplatnění stanoviska Plán
společných zarízení(PSZ) komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k,ú, Ves Touškov.
Zpracovatelem návrhu je společnost GEOREAL spol, s r.o., Hálkova 1059112, 301 00
Plzeň.
Sdělujeme Vám, že v uvedeném k.ú. Ves Touškov, které je předmětem KoPÚ, nespravuje
OVHS žádnou stavbu vodního díla - hlavní odvodňovací zařizení (HOZ), která by byla
v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu v souladu s § 56
odst. 6 zákona ó,25412001 Sb., o vodách, v platném znění a § 4 odst. 2zákona č, 50312012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně něktených souvisejících zákonů, v platném
znění.
Dle nám dostupných podkladů se zde nachází stavba vodního díla - podrobné odvodňovací
zařízení (POZ), které je v PSZ respektováno. Dostupné podklady - údaje oPOZ(|nvesticích
do pŮdy za účelemzlepšení půdníúrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty,
která pořídiIa Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map

1:10000. Vzhledem ktomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah)

a jejich následných změn (zrušení,rozšíření)od doby pořízení těchto dat (zákresy do map

provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007),
nemusí proto tato data odpovídat skutečnémurozsahu meliorací na jednotlivých

pozemcích. ÚOale
zobrazeny v LPl

jsou

k

dispozici ke staženína Portálu

farmáře

ve formátu shp a jsou také

prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv

-

detail/Meliorace.

Navrhovanými opatřeními nebude funkce POZ narušena.

K předloženému PSZ nemáme z hlediska zdjmů OVHS dalších připomínek.

S pozdravem
(otisk úředníhorazítka)

Mgr. Petra Tomášková v.r.
vedoucí oddělení VHS ČeskéBudějovice
Státního pozemkového úřadu
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