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KoPÚ Neškaredice - oznámení o zahájeniřizenia pozvánka na úvodní jednání

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora (dále
jen ,,poboČka") jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 5o3t2o12 Sb., o Státním
pozemkovém Úřadu a o změně něktených souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139t2oO2
Sb., o pozemkových Úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229t1991 Sb., o
ýnlayě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon"), oznamuje, že zahé4il dne 24,7. 2014 řízení o komplexních pozemkových
Úpraváeh v kataskálním území Neškaredice a v části katastrálních území Perštejnec, Puchď a
Třebešice.

V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky
řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené organizace á
orgány státnísprávy v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.

Úvodní jednání se uskuteční

dne 20.3. 20í9 v í5:00 hodin
v zasedacÍ místnosta é.219 v budově MZe, Benešova 97, Kutná Hora

Prezence účastníků bude probíhat od 14.30 hodin,

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem
Pozemkových Úprav. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (sbor je
zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků) a projednán postup při stanovení nároŘů
vlastníků a případné dalš/otázl<y významné pro řízení o pozemkových úpravách.
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Rozdělovník:

K jednání zveme:

l. Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné,zájmy mohou
být při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Neškaredice a části
katastrálních území Peršteinec, Pucheř a Třebešice dotčeny, veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na dobu í5-ti dnů na úřední desce:

Městského úřadu |Kutná Hora
Obecního úřadu Kluky
obecního úřadu Třebešice
SPÚ pro Středočeský kraj a hlavňí město Praha, Pobočka Kutná Hora

ll. Pozemkovému úřadu známé účastníky řízení pozvánkou zaslanou na adresu
(rozdělovník uložen na Pobočce Kutná Hora).


