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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rozehnaly – oznámení o vyložení 
soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 
 
 
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v  katastrálním území Rozehnaly, zabezpečil 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín (dále jen „pobočka“) v 
souladu s ustanovením § 8 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 soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen 
„soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, včetně omezení vyplývajících ze zástavního 
práva, předkupního práva a věcného břemene. Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl 
pověřen zpracovatel návrhu jednoduchých pozemkových úprav – firma Geovap spol.s r.o., Čechovo nábřeží 
1790, 530 03 Pardubice, projektantka Ing. Michaela Křížová a úředně oprávněný projektant Ing. Daniel Hakl.  
 
Tento soupis nároků je počínaje dnem 3.1.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě 
v Radovesnicích II. Současně je také k nahlédnutí na Pobočce Státního pozemkového úřadu v Kolíně, Karlovo 
náměstí 45. 
Zároveň s vyložením se doručuje vlastníkům, jejichž pobyt je znám. 
 
Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Státního pozemkového 
úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín nebo u zpracovatele návrhu komplexních pozemkových 
úprav v termínu do 17.1.2019. 
  
Pobočka, k podpoře práv vlastníků pozemků, doporučuje všem vlastníkům pozemků, aby využili příležitost 
k podrobnějšímu vysvětlení a bližšímu seznámení s obsahem soupisu jejich nároků. Touto příležitostí je 
bezplatná konzultace (jednání), kterou poskytne zpracovatel návrhu pozemkových úprav. 
 
 
Jednání se uskuteční 16.1.2019 (středa) v době  od 12:00 hod. do 17:00 hod.  
v budově hasičské zbrojnice v Rozehnalech čp. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlastníci, dotčení probíhající pozemkovou 
úpravou a další, kteří nejsou pozemkovému 
úřadu v době oznámení známi a jejichž práva 
mohou být pozemkovou úpravou dotčena 
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Případný vhodnější termín a místo schůzky lze domluvit také osobně : 
-se zpracovatelem KoPÚ - telefon: 728 524 399, 466 024 112, e-mail: michaela.krizova@geovap.cz 
-na Pobočce SPÚ v Kolíně - telefon: 725 424 705, e-mail: j.malkova@spucr.cz  
 
  
 
 
Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 
 
v z. Ing. Jitka Málková 

Otisk úředního razítka 
 

 
 
 
 
 
 
Vyloženo dne: 
 (na dobu 15 dnů) 
 
 
 
Sejmuto dne : 
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