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Mráček Jan
Oprávněné osoby z věcných břemen pro
KoPÚ Radovesnice, které nejsou pobočce
v době zasílání soupisu nových pozemků
oprávněným z věcných břemen známy

veřejná vyhláška k zaslání soupisu nových pozemků KoPÚ Radovesnice II.
oprávněným z věcného břemene
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha ,
pobočka Kolín ( dále jen pobočka) Vám předkládá k projednání soupis nových pozemků,
zpracovaný podle § 10 zákona čís. 139/02 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon), v průběhu správního řízení o
komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Radovesnice II., v části katastrálního
území Lipec a v části katastrálního území Dománovice ( dále jen pozemková úprava, KoPÚ).
Zpracovatelem geodetických a projekčních prací je, na základě výsledku výběrového řízení, podle
zákona č. 137/206 Sb., v platném znění a uzavřené smlouvy o dílo, pověřena firma GEPARD
spol. s r.o., se sídlem na adrese Štefánkova 52, 15000 Praha 5. Geodetickou část pozemkových
úprav zpracovává úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Tomáš Krátký a projekční práce
provádí Ing. Roman Šmíd.
Pobočka zahájila dne 26.4.2014 ve smyslu § 6 odst. 3 a 4 zákona správní řízení o pozemkových
úpravách v katastrálním území Radovesnice II. a v částech katastrálních území Lipec a Dománovice
a svolala podle ustanovení § 7 zákona úvodní jednání, konané dne 4.11.2016, na kterém rozhodla,
že pozemkové úpravy budou řešeny formou komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ).
Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona, pobočka zajistila vypracování druhé verze návrhu
pozemkových úprav, která byla vyhotovena na základě projednávání první verze návrhu
pozemkové úpravy s vlastníky, kdy byly zapracovány připomínky uplatněné vlastníky k této první
verzi. Toto projednání probíhalo ve dnech 15-16.5.2019.
V rámci výše uvedeného řízení , je řešena i půdní držba, zapsaná na listu vlastnictví:
číslo 391 v katastrálním území Radovesnice II. Na tomto listu vlastnictví je v odd. C zapsáno
věcné břemeno pohledávky občana : Mráček Jan, bez uvedení adresy a rodného čísla
Osoby oprávněné z výše uvedeného věcného břemene a z věcných břemen pro KoPÚ
Radovesnice, které nejsou pobočce v době zasílání soupisu nových pozemků oprávněným z
věcných břemen známy informujeme o tom, že věcná břemena budou v návrhu pozemkové
úpravy převedena na nově vzniklé pozemky z pozemkové úpravy. Do návrhu lze nahlédnout
na pobočce každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hod. , v pondělí a ve středu do 17.00 hod. .
Bližší informace lze získat při konzultaci se zpracovatelem návrhu pozemkové úpravy Ing.
Romane Šmídem tel. 420 257 322 000 popř. kontaktovat pobočku Ing. Janu Zajícovou –
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telefon 724191849 popř. email . j.zajicova@spucr.cz, která zajistí řešení se zpracovatelem
návrhu pozemkové úpravy.
Připomínky k návrhu mohou být uplatněny, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne vyvěšení veřejné
vyhlášky na úředních deskách.
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