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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 
 

Pozvánka 
k projednání předloženého soupisu nových pozemků, zpracovaného podle § 10 zákona číslo 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů, v průběhu správního řízení o komplexní pozemkové úpravě Pučery. 
 
 
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pučery a 
v části katastrálních území Mančice, Chotouchov, Lošánky a Poďousy, zajistil Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín (dále jen „pobočka“), v souladu s 
ustanovením § 9 odst 1) 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“), vypracování návrhu pozemkových 
úprav. 
Zpracováním návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pučery a 
v části katastrálních území Mančice, Chotouchov, Lošánky a Poďousy 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., Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9, úředně oprávněný 
projektant Ing.Daniel Beneš. 
Návrh byl vyhotoven na základě jednání s vlastníky o budoucím možném umístění jejich pozemků 
návrhem komplexní pozemkové úpravy, při projednávání soupisu nároků, konaném ve dnech 23.8., 
26.8. a 27.8.2013. Vlastníkům, kteří se na jednání nedostavili a nesdělili svoji představu o umístění 
pozemků návrhem pozemkové úpravy, předkládáme k projednání návrh zpracovatele tak, aby 
odpovídal jejich původním pozemkům přiměřenou cenou, výměrou, vzdáleností a podle možností i 
druhem pozemků.  
 
SPÚ, Pobočka Kolín, v souladu s ustanovením § 9 odst. 20  zákona, Vás zve k projednání  
1. návrhu komplexní  pozemkové úpravy, prováděné v katastrálním území Pučery a v části 
katastrálních území Mančice, Chotouchov, Lošánky a Poďousy. 
 
Jednání se uskuteční ve dnech :  9.12.2013  od 10.00 hod do 17.00  
v zasedací místnosti Pobočky SPÚ v Kolíně, Karlovo nám. 45, 2.patro budovy „C“ 

a 
            10.12.2013  od 10.00 hod do 16.00 hod 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kořenicích. 
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Projednávání soupisu nároků a budoucího možného umístění pozemků návrhem pozemkové úpravy 
bude probíhat s vlastníky individuálně, a proto je tedy nutné počítat i s možností čekání. 
 
V případě, že se nemůžete zúčastnit projednání, je možné provést konzultaci se zpracovatelem 
návrhu pozemkové úpravy Ing. Danielem Benešem na telefonním čísle 606 258 842, nebo 
kontaktovat Pobočku SPÚ Kolín – Ing. Jitku Málkovou – telefon 321 744 269, nebo 725 424 705. 
 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem 
 
 
 
   
   
   
 Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 

  

  
  
Přílohy: rozdělovník účastníků správního řízení o KoPÚ Pučery 
 
 
Vyvěšeno 
v papírové podobě : 
v elektronické podobě : 
 
Sejmuto  
v papírové podobě : 
v elektronické podobě : 
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