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Oznámení o vyložení soupisu nároků, zaslání soupisu nároků a prvního návrhu,
pozvánka k ústnímu jednání
Pozemkový úřad Kutná Hora zahájil dne 30. 12. 2011 ve smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen zákon), řízení o jednoduchých pozemkových
úpravách v katastrálním území Petrovice I.
Dle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. zabezpečil pozemkový úřad vypracování soupisu nároků vlastníků
pozemků a první návrh umístění nových pozemků. Soupis nároků i první návrh bude s jednotlivými vlastníky
projednán a soupis nároků bude také vyložen po dobu 15 dnů (23. 1. – 7. 2. 2012) na Obecním úřadě Petrovice I.
a na Pozemkovém úřadě Kutná Hora.
Připomínky k soupisu nároků a k prvnímu návrhu mohou vlastníci uplatňovat písemně nebo při osobní návštěvě
na Pozemkovém úřadě Kutná Hora do 10. února 2012 (nejlépe po telefonické dohodě) nebo pak při jednání
samotném, které se koná
v pondělí 13. února 2012 kdykoliv v době 8.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.
na Pozemkovém úřadě v Kutné Hoře, Benešova 97.
Případné dotazy zodpoví projektantka Ing. Renata Smutná (Pozemkový úřad Kutná Hora) na tel. čísle
327 536 015 nebo e-mailové adrese: renata.smutna@mze.cz.
Jestliže Vám námi určený termín nevyhovuje, můžete se dostavit v kterýkoliv jiný den po telefonické domluvě
na Pozemkový úřad v Kutné Hoře.
Pokud nemáte k soupisu nároků ani k prvnímu návrhu žádné připomínky či dotazy, podepište prosím přiložený
formulář a zašlete jej na adresu Pozemkového úřadu Kutná Hora nebo zanechte na Obecním úřadě Petrovice I
nejpozději do 10. února 2012.
Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem k novému uspořádání pozemků nevyjádří, má
se za to, že s ním souhlasí (§ 9 odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb.).
Předem Vám děkujeme za spolupráci při zpracování pozemkové úpravy.

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Pozemkového úřadu Kutná Hora

Přílohy:
1. Soupis nároků včetně mapky, první návrh včetně mapky
K jednání zveme:
I. Pozemkovému úřadu neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být
při řízení o pozemkových úpravách v kat. území Petrovice I dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu
15 dnů na úřední desce
Obecní úřad Petrovice I
Pozemkový úřad Kutná Hora
II. Pozemkovému úřadu známé účastníky řízení:
Obec Petrovice I, Petrovice I 55, 286 01 Čáslav
Zemědělské družstvo Červené Janovice, Červené Janovice 55, 285 42 Červené Janovice
Ing. Milan Dolejší r. 1961, Petrovice I 72, 286 01 Čáslav
Martin Dolejší, Jeníkovská 1696, 286 01 Čáslav
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