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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o zahájení správního řízení o komplexních pozemkových úpravách  
v katastrálním území Pučery a v části katastrálního území Mančice 

 

I. 

Ministerstvo zemědělství ČR Pozemkový úřad Kolín jako věcně a místně příslušný správní 
úřad dle § 19 a § 20 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a o změně zákona číslo 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

z a h a j u j e 
 

v souladu s ustanoveními § 6 a § 4 odst. 1 zákona komplexní pozemkovou úpravu 
v územním obvodu Obce Kořenice, v katastrálním území Pučery a v územním obvodu 
Obce Dolní Chvátliny, v části katastrálního území Mančice. 
 
Zpracovatelem geodetických a projekčních prací je na základě výsledku výběrového řízení 
podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění a uzavřené smlouvy o dílo pověřena firma 
Geoprogres, spol. s r.o., se sídlem Stoliňská čp. 819/6, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice. 
Geodetickou část pozemkových úprav bude zpracovávat úředně oprávněný zeměměřický 
inženýr Ing. Martin Mezihorák. 

II. 

O termínu konání úvodního jednání podle ustanovení § 7 zákona, budou účastníci správního 
řízení písemně vyrozuměni. 

Na tomto úvodním jednání budou vlastníci zemědělské půdy, dotčené pozemkovou úpravou, 
seznámeni s důvodem, cílem a účelem pozemkových úprav a s dalšími náležitostmi. Dále 
bude zvolen, z řad vlastníků sbor zástupců, který bude ostatní vlastníky v rámci určených 
pravomocí, v průběhu správního řízení o pozemkových úpravách zastupovat.  
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Účast všech pozvaných vlastníků bude ve vlastním zájmu nutná, jelikož výsledky této 
komplexní pozemkové úpravy, budou předmětem zápisu do katastru nemovitostí. 
 

III. 

Obec Kořenice a Obec Dolní Chvátliny, ve smyslu § 6 odst. 5 zákona vyvěsí tuto veřejnou 
vyhlášku na své úřední desce, po dobu 15-ti dnů ode dne jejího doručení. Po jejím sejmutí 
z úřední desky, vyznačí na této listině datum vyvěšení, sejmutí a opatří ji úředním razítkem. 
Veřejnou vyhlášku po té zašlou zpět Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Kolín. 
Toto oznámení se také v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15-ti 
dnů na úřední desce Mze, Pozemkového úřadu Kolín a současně se zveřejňuje na elektronické 
úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav.  
 

IV. 

Oznamujeme, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona budou pracovníci zpracovatelské 
firmy Geoprogres, spol. s r.o., v době průběhu správního řízení o komplexní pozemkové 
úpravě vstupovat na pozemky, dotčené pozemkovou úpravou za účelem provádění 
geodetických a projekčních prací. 
   
   
   
   
 Ing. Jana Zajícová 
ředitelka Pozemkového úřadu Kolín 
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Elektronická úřední deska 
 
Vyvěšeno dne:    Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne:     Sejmuto dne: 
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