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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěšenovice
Út
- pověření
pov
ke vstupu
a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
č
Státní pozemkový úřad,
ad, Krajský pozemkový úřad
ú
pro Středočeský
eský kraj a hl. město
mě
Praha, Pobočka
Kutná Hora (dále jen „pobočka“),
čka“), jako věcně
v
a místně příslušný
íslušný správní úřad
úř
podle zákona č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
ú
a o změně některých
kterých souvisejících zákonů,
zákon ve znění
pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002
2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně
ěně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
ě vlastnických vztahů
vztah k půdě a
jinému zemědělskému
lskému majetku, ve zn
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájil v souladu s
ust. § 6 odst. 1 zákona v katastrálním
katast
území Útěšenovice řízení o komplexních pozemkových
úpravách.
Pro vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Útěšenovice
ěšenovice je nutné zajistit
předběžný geotechnický průzkum,
ůzkum,
zkum, který bude podkladem pro zpracování dokumentace technického
řešení
ešení navrhované malé vodní nádrže a mokřadů
mok
v rámci plánu společných
čných zař
zařízení.
Zpracovatelem předběžného
žného geotechnického pr
průzkumu je firma UNIGEO a.s., se sídlem Místecká
329/258, 720 Ostrava - Hrabová
Zástupci zpracovatele předběžného
ěžného geotechnického průzkumu:
pr
ě pověření
pověř
č.j. SPU 353402/2020/Sv
- Ing. Marek Paliza, na základě
- RNDr. Ivo Kuboš, na základě
ě pověření
pověř
č.j. SPU 353402/2020/Sv
mohou dle ust. § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět
vjížd t na pozemky po dobu provádění
provád
předběžného
geotechnického průzkumu
zkumu a vykonávat činnosti
innosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně
nezbytn nutném,
nestanoví-li zvláštní právní předpis
ředpis jinak.
Vznikne-li vlastníkovi
astníkovi nebo oprávněnému
oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku
d
výkonu činnosti prováděné
né pro úč
účely
ely pozemkových úprav, mají právo na náhradu této újmy v
penězích.
zích. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno,
uplatn
jde-lili o porosty, nejpozději
nejpozd do 30
dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních p
případech
ípadech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak právo zaniká.
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Pověření bude vyvěšeno na úředních deskách Pobočky Kutná Hora a Obecního úřadu Zbraslavice a
současně se zveřejňuje i v elektronické podobě na internetové adrese https://ud.spucr.cz

Ing. Mariana Poborská
vedoucí Pobočky Kutná Hora
Státní pozemkový úřad
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