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oznámení Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Pňov veřejnou vyhláškou
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
pobočka Kolín ( dále jen pobočka) , provádí v k.ú. Pňov a v částech katastrálních území Klipec,
Nová Ves I., Velim, Velký Osek a Veltruby (dále jen KoPÚ) komplexní pozemkové úpravy.
V příloze tohoto dokumentu oznamujeme veřejnou vyhláškou rozhodnutí o schválení návrhu
pozemkové úpravy KoPÚ Pňov č.j. SPU 129686/2020 včetně seznamu účastníků řízení. Vydané
rozhodnutí se týká účastníků řízení, kteří jsou uvedeni v přiloženém seznamu, který je jeho nedílnou
součástí. Oznámení rozhodnutí veřejnou vyhláškou se provede jeho vyvěšením na úřední desce
pobočky. Protože jde o řízení, ve kterém se oznámení rozhodnutí veřejnou vyhláškou provádí ve
správních obvodech několika obcí, postupuje se tak, že správní orgán, který písemnost doručuje,
v tomto případě pobočka ji nejpozději v den vyvěšení na své úřední desce zašle též příslušným
obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na
dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce pobočky, to je v tomto
případě den 7.8. 2020
Kompletní rozhodnutí v papírové podobě č.j. SPU 129686/2020 je po dobu vyvěšení uloženo na
Obci Pňov-Předhradí pro všechna řešená katastrální území, 1 originál kompletního rozhodnutí č.j.
SPU 129686/2020 pouze pro k.ú. Nová Ves I. je po dobu vyvěšení uloženo na Obci Nová Ves I., 1
originál kompletního rozhodnutí č.j. SPU 129686/2020 pro k.ú. Velim je po dobu vyvěšení uloženo
na Obci Velim, 1 originál kompletního rozhodnutí č.j. SPU 129686/2020 pro k.ú. Velký Osek je po
dobu vyvěšení uloženo na Obci Velký Osek a jedno kompletní rozhodnutí č.j. SPU 019116/2020 je
po dobu vyvěšení uloženo na pobočce pro všechna řešená katastrální území k případnému
nahlédnutí pouze pro dotčené účastníky řízení.
S pozdravem

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
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Příloha/Přílohy
1. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav KoPÚ Pňov
2. rozdělovník rozhodnutí_KoPÚ Pňov
3. Seznam ucastniku rizeni
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