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veřejná vyhláška k pozvánce na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v
katastrálním území Radovesnice II.,v části katastrálního území Lipec a v části
katastrálního území Dománovice
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 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“), svolává dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, na které zve
všechny účastníky řízení.
Závěrečné jednání se uskuteční:
dne 23.ledna 2020 ( ve čtvrtek ) v 17:00 hodin v kulturním domě v Radovesnicích II.
Prezence bude zahájena již ve 16.00 hod. a závěrečné jednání bude zahájeno v 17.00 hod.
Toto závěrečné ústní jednání je pro všechny pozvané vlastníky společné ( nejedná se o
individuální jednání s každým vlastníkem zvlášť v pořadí, v jakém se dostaví ).
Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem, o
kterém bude rozhodnuto. Současně Vám s touto pozvánkou zasíláme dotazník na vytyčení Vašich
pozemků při pozemkové úpravě . Vlastník dotčený pozemkovou úpravou má nárok na vytyčení
pozemků pouze jedenkrát z prostředků hrazených státem. Provedené vytyčení pro jednotlivé
vlastníky je na pobočce evidováno. Je na zvážení vlastníka kdy o vytyčení pozemků podle
schváleného návrhu pozemkové úpravy požádá, jestli nyní po schválení návrhu pozemkové úpravy
či kdykoliv později, ke konci příslušného zemědělského hospodářského roku. Pokud vlastník své
pozemky pronajímá a sám je neobhospodařuje, není nutno ihned pozemky po vydání rozhodnutí o
schválení návrhu pozemkové úpravy vytyčovat (doporučujeme poradit se s nájemcem). Vlastníkům,
kteří požádají o vytyčení nyní bude vytyčení pozemků v terénu podle schváleného návrhu
1/2

pozemkové úpravy provedeno a pozemky budou pravděpodobně vytyčeny a předány podle plodin
vysetých na pozemcích ke konci zemědělského hospodářského roku , to je k 30.9.2021 .
S pozdravem

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy
1. 1. Seznam vlastníků a účastníků řízení
2. dotazník vytyčení

Vyvěšeno (v papírové podobě) dne:
Sejmuto (v papírové podobě) dne:

Vyvěšeno (v elektronické podobě) dne:
Sejmuto (v elektronické podobě) dne:
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