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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín vydal, na 
základě schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pučery a v částech k.ú. 
Chotouchov, Mančice, Lošánky a Poďousy dne 18.5.2016 pod číslem jednacím SPU 076265/2016, 
podle § 11 odst. 8 zák. 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),“ Rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv a o určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona “. 
S odkazem na § 11 odst. 10 zákona, doručuje SPÚ- Pobočka Kolín výše uvedené rozhodnutí o 
výměně nebo přechodu vlastnických práv a o zřízení nebo zrušení věcného břemene touto veřejnou 
vyhláškou. Jeho písemné vyhotovení zároveň doručí všem účastníkům řízení, kteří jsou SPÚ- 
Pobočce Kolín známi. 
Vydané rozhodnutí č. j. SPU 076265/2016 ze dne 18.5.2016 se týká účastníků řízení, kteří jsou 
uvedeni v přiloženém seznamu, který je nedílnou součástí této veřejné vyhlášky. Do vydaného 
rozhodnutí lze nahlédnout na obecních úřadech Obcí Bečváry, Dolní Chvatliny, Kořenice a Lošany 
a na SPÚ - Pobočce Kolín, Karlovo nám. 45, Kolín. 
Žádáme obecní úřady Obcí Bečváry, Dolní Chvatliny, Kořenice a Lošany, aby tuto veřejnou 
vyhlášku vyvěsily na úředních deskách po dobu 15-ti dnů ode dne jejího doručení. Po jejím sejmutí 
z úřední desky je třeba vyznačit na této listině datum vyvěšení, datum sejmutí a zaslat ji zpět SPÚ – 
Pobočce Kolín. 
Stejným způsobem bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úřední desce SPÚ – Pobočky Kolín.  
 
   
 
   
 Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
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