STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Ú
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO:
ČO: 01312774, DIČ:
DI CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad
ú
pro Středočeský kraj a hlavní město
ěsto Praha, Pobo
Pobočka Kutná Hora
Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

Naše značka:
SPU 018890/2022
Spisová značka: 2RP11997/2016-537206
537206
Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:

Ing. Jiří Vrba
725949837
z49per3
j.vrba@spucr.cz

Datum:

21. 1. 2022

Dle rozdělovníku

KoPÚ Velká Skalice - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Středoč
ředočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka
čka Kutná Hora (dále jen
„pobočka“) jako příslušný
íslušný správní úř
úřad podle zákona č.. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú
úřadu
a o změně některých
kterých souvisejících zákon
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ř
ů a podle § 19 zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových
ových úpravách a pozemkových úřadech
ú
a o změně
ěně zákona č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
lskému majetku, ve znění
zn
pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje ú
účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1
zákona je, počínaje dnem 27.1.2022,
27.1.2022 možno po dobu 30 dnů tj. nejpozději 26.2.2022 nahlédnout do
zpracovaného a vystaveného návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním Velká Skalice
a části
ásti katastrálního území Rápošov. Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce
poboč (kancelář č. 409)
a na Obecním úřadě Zbraslavice.
Účastníci řízení
ízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své
námitky a připomínky u pobočky.
čky. K později podaným námitkám a připomínkám
řipomínkám se nepřihlíží.
nep
Po uplynutí výše uvedené
edené doby svolá pobočka
pobo
závěrečné
né jednání (§ 11 odst. 3 zákona), na kterém
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky
ú astníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
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