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Účastníci řízení KoPÚ v k. ú. Libodřice a
v částech k. ú. Polní Voděrady a
Krychnov a osoby dotčené návrhem
pozemkových úprav, které nejsou
pobočce v době projednání návrhu
známy

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA k pozvánce na projednání 2. verze návrhu nového
uspořádání pozemků - KoPÚ v k. ú. Libodřice a v částech k. ú. Polní Voděrady a
Krychnov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
pobočka Kolín, jako místně příslušná pobočka ve věci správního řízení o Komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním území Libodřice a v částech katastrálních území Polní
Voděrady a Krychnov (dále jen KoPÚ) zve dotčené vlastníky nemovitostí v obvodu
pozemkových úprav dle § 9 odst. 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech v platném znění na projednání 2. verze zpracovaného návrhu nového
uspořádání pozemků, který současně zasílá poštou dotčeným vlastníkům včetně grafické situace.

Projednání návrhu se uskuteční
12. 10. 2020 (pondělí) v době od 10 do 17 hod
v jednací místnosti „na baště“ u rybníka v Libodřicích.
V zájmu ochrany zdraví všech zúčastněních se jednání uskuteční za zpřísněných
hygienických podmínek vzhledem k epidemiologické situaci šíření nemoci COVID-19. Účast
na jednání jed podmíněna použitím ochrany úst a nosu. Žádáme Vás abyste při jednání i
čekání na projednání dodržovali doporučené rozestupy minimálně 2 m a další hygienická
pravidla platná v době projednání. Do jednací místnosti budete vpuštěni pouze jednotlivě
s výjimkou členů jedné rodiny. Vezměte si s sebou vlastní propisovací tužku na podpis do
prezenční listiny. Účastníkům řízení, kteří spadají do tzv. rizikové skupiny, doporučujeme
upřednostnit projednání návrhu korespondenčně (zaslání připomínek a návrhů poštou, emailem) či telefonicky (kontakt na zpracovatele i referenta SPÚ je uveden níže).
Pokud se nemůžete jednání zúčastnit, s návrhem souhlasíte a k zaslaným podkladům nepotřebujete
bližší vysvětlení, žádáme Vás o podepsání jednoho vyhotovení soupisu nových pozemků a
rovněž žádáme o podepsání grafické situace a jeho zaslání zpět na adresu SPÚ, pobočky Kolín,
Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín. V opačném případě své námitky nebo připomínky uveďte na
zadní stranu soupisu nových pozemků nebo na samostatnou přílohu a zašlete na adresu pobočky
Kolín, a to v termínu do 20. 10. 2020. Podepsané soupisy lze také předat na jednání v uvedeném
termínu.
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Protože je nezbytné, aby byl návrh projednán se všemi vlastníky, žádáme ty, kteří se
nemohou jednání zúčastnit, aby kontaktovali zpracovatele KoPÚ pana Jiřího Mejstříka
(tel.732771344, jiri.mejstrik@geovap.cz ), případně Státní pozemkový úřad, pobočku Kolín, Ing.
Marii Špitálníkovou (tel. 725 950 077, m.spitalnikova@spucr.cz ).

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
v z. Ing. Marie Špitálníková

Příloha:
Seznam vlastníků a účastníků řízení
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