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6.1 Úvodní poznámky 
6.2 Platná právní úprava 
6.3 Pojem a cíl vyvlastnění 
6.4 Podmínky vyvlastnění 
6.5 Práva třetích osob 
6.6 Náhrada za vyvlastnění 
6.7 Vyvlastňovací řízení 
6.8 Soudní kontrola rozhodnutí o vyvlastnění 
6.9 Zrušení vyvlastňovacího rozhodnutí 
6.10 Vyvlastnění podle zák. č. 222/1999 Sb., 

o zajišťování obrany České republiky 

7. kapitola - Užívací vztahy k pozemku 
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11.1.3 Pozemkový katastr 
11.1.4 Jednotná evidence půdy 
11.1.5 Evidence nemovitostí 
11.1.6 Registrace smluv státním notářstvím 
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výsledků pozemkových úprav 
11.7.3.4 Řízení o námitkách 
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12.3.6 Sankce 

12.4 Působnost orgánů ochrany zemědělského půdního fondu 
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