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Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pňov a v k.ú. 
Předhradí 
 
 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín (dále jen 
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 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“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 
zákona je, počínaje dnem  24.2.2020 , možno po dobu 30 dnů tj. nejpozději do 25.3.2020  
nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav 
v  katastrálním území Pňov (KoPÚ Pňov), v částech katastrálního území Klipec, Nová Ves I., Velim, 
Velký Osek, Veltruby  a v katastrálním území Předhradí (KoPÚ Předhradí) a v částech katastrálního 
území Libice n. Cidlinou a Oseček.  
Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č. 105, budova B, první patro) a na Obecním 
úřadě Pňov-Předhradí a na úředních deskách obcí: Nová Ves I., Velim, Velký Osek, Veltruby, Libice 
n. Cidlinou a Oseček.  
 
Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své 
námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 
V souladu s ustanovením § 22 vyhlášky 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, vystavený návrh obsahuje parcelní čísla 
přidělená katastrálním úřadem. Součástí vystaveného návrhu je rovněž srovnávací sestavení 
pracovních čísel a čísel přidělených katastrálním úřadem s uvedením příslušného listu 
vlastnictví. Na vystavené mapě návrhu pozemkových úprav jsou parcely označeny pouze 
parcelními čísly přidělenými katastrálním úřadem. 
 
Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst. 3 zákona), na kterém 
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. 
 
 
 
 
 

 
Účastníci řízení KoPÚ Pňov a KoPÚ 
Předhradí 
a osoby dotčené návrhem pozemkové 
úpravy, které nejsou pobočce v době 
vystavení návrhu pobočce známy 
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S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
 
 
 
Příloha/Přílohy 
 1. mapa navrhu KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí s parcelními čísly 
 2. seznam účastníků řízení dotčených KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí 
 3. srovnávací sestavení (přečíslovací tabulka) 
 
 
 
 
 
 
 
Oznámeno v papírové podobě  dne: 
 
Sejmuto v papírové podobě dne:  
 
 
 
Oznámeno v elektronické  podobě  dne: 
 
Sejmuto v elektronické  podobě dne:  
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