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Dle rozdělovníku

Žádost o vystavení rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv na
úředních deskách dotčených obcí - KoPÚ v k. ú. Chotutice, v částech k. ú. Vrbčany a
k. ú. Tatce

V rámci správního řízení o komplexní pozemkové úpravě (dále jen KoPÚ) v katastrálním území
Chotutice, v části katastrálního území Vrbčany a v části katastrálního území Tatce, která je
prováděna v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a původní vyhlášky č. 545/2002 Sb. a nyní nově platné
vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav, ve znění pozdějších
předpisů, Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických
práv, o určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona v rámci KoPÚ.
Všem dotčeným obcím zasíláme kompletní papírové paré výše uvedeného rozhodnutí (se všemi
přílohami), aby bylo možné po dobu vyvěšení rozhodnutí do něho nahlédnout. Přílohy s rodnými
čísly z důvodů rozsáhlosti a z důvodu předejít nepřiměřenému zásahu do soukromí účastníků řízení
(z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů), budou k nahlédnutí přístupné po dobu vyvěšení na Vašem OÚ, a to
tomu, kdo prokáže právní zájem a nebudou zveřejněny na úřední desce včetně elektronické
úřední desky.
Zároveň Vám zasíláme jak elektronicky, tak i papírové paré výše uvedeného rozhodnutí (pouze se
zvláštní přílohou – seznamem účastníků řízení) a tímto Vás žádáme o jeho vyvěšení včetně
zvláštní přílohy (seznamem účastníků řízení) na úřední desce Vašeho obecního úřadu po dobu 15-ti
dnů. Zároveň Vás žádáme, aby dnem vyvěšení byl den 2. 5. 2019.
Po sejmutí veřejnou vyhlášku opatřete Vaším úředním razítkem s potvrzením data vyvěšení a
sejmutí a zašlete ji, prosím, zpět na adresu SPÚ – Pobočku v Kolíně.
S pozdravem
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
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