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Komplexní pozemkové úpravy Mirošovice u Rataj nad Sázavou – oznámení o zahájení
řízení, 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. 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, že dne 28. 9. 2017 zahájil řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním území Mirošovice u Rataj nad Sázavou. V průběhu řízení byl
obvod pozemkových úprav rozšířen o navazující část k. ú. Staňkovice u Rataj nad Sázavou a Rataje
nad Sázavou.
V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení
o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu
pozemkových úprav.
Úvodní jednání se uskuteční dne 10. 1. 2022 (pondělí) ve 14.00 hodin v budově hasičské zbrojnice
v Ratajích nad Sázavou
(HASIČSKÁ ZBROJNICE ul. Hlavní 284, Rataje nad Sázavou, vchod do jednací místnosti z boku
budovy), místnost bude otevřena od 13.30 pro postupný příchod účastníků jednání.
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, popřípadě další otázky
významné pro řízení o pozemkových úpravách.
Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (§ 5 odst. 5 zákona). Sbor
spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a
navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu
pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na
uhrazení rozdílu ceny podle § 10 odst. 2 (§ 5 odst. 8 zákona). Žádáme vlastníky, kteří by měli zájem
být zvoleni do sboru zástupců, aby se přihlásili pobočce (nejlépe e-mailem) do 7. 1. 2022 pro sestavení
kandidátní listiny.
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Vzhledem k epidemiologické situaci budou na úvodním jednání dodržována zpřísněná hygienická
opatření jako dodržování rozestupů, zajištění dezinfekce a povinnost používání ochranného
prostředku dýchacích cest (nos, ústa), odpovídajícímu aktuálnímu mimořádnému opatření. Sledujte
prosím aktuální informace ohledně těchto opatření, dále také úřední desku Státního pozemkového
úřadu pro případ nutné změny termínu jednání nebo jeho případného zrušení. Příp. si můžete před
jednáním ověřit informace na výše uvedeném telefonním čísle.

Ing. Mariana Poborská
vedoucí Pobočky Kutná Hora
Státní pozemkový úřad
Přílohy:
Podrobnější informace o průběhu KoPÚ
Rozdělovník:
K jednání zveme:
I. Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být při
řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Mirošovice u Rataj nad Sázavou a části k. ú.
Staňkovice u Uhlířských Janovic a Rataje nad Sázavou dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou
po dobu 15 dnů na úřední desce:





Obecní úřad Městyse Rataje nad Sázavou
Obecní úřad Staňkovice
Pobočka Kutná Hora
Elektronická úřední deska ud.spucr.cz

II. Pobočce známé účastníky řízení:


Vlastníci a oprávnění z jiných věcných práv (rozdělovník uložen u pobočky)

III. Další subjekty


GEOŠRAFO, s.r.o., Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové (zpracovatel)

Žádáme obecní úřad Městyse Rataje nad Sázavou a obecní úřad Staňkovice o vyvěšení po dobu 15
dnů na úřední desce obce a městyse a následné vrácení celé vyhlášky s potvrzením o vyvěšení zpět
na pobočku. Děkujeme!
Jaroslav
Zveřejněno dne: Zahradníček

Digitálně podepsal Jaroslav
Zahradníček
Datum: 2021.12.10 14:39:33 +01'00'

Sejmuto dne
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