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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 oo Praha 3 _ Žižkov, lČo| 01312774,olc cz 01312774

Kí5j3ký pozemkový úřacl pro Kraj vysočina, Pobočka Polhřlmov
u slínadel í317, 393 01 Pelhřlmov

Ze dnei
Našé značb: sPU 14001112022
spsová značka: sPla112l2o21-52o2o3

Vyřizuje.:

lD Dsi
E-mail:

lng, Jitka Lojdová
7701770a3
24gpe13
i,lo]dOva@spucí,cz

25.4,2022 sFU 140011J2!22
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oznámení o vydání pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
Provádění pozemkových úprav V k.tÍ. Velká chyška

(realizace společných zařízení}

státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad plo Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov jako Věcně a mistně
příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 sb., o státním pozemkovém úřadu aozměně některých
souvisejicích zákonú, Ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 písm. á) zákona č, 139/2002 Sb.,
o pozemko\^ých úpravách a pozemkových úřadech a o změně ákona č, 22911991 Sb,, o úpravě Vlastnických
vzahú k púdě a jinému zemědělskému majetku, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

'zákon"), 
zahájil dle

§12 odst. 1 zákona V katastrálním území Velká chyška činnosti Vedoucí k zajištění realizace společných
zařízenl - Polní césta Dc62, svodný příkop pRlí e zatíavněná údolnice.

Veřejnou zakázku na Vypíacování projektové dokumentace zadala Pobočka Pelhřimov íimě
VDG Projéktováni s.r.o., lČ 0718802í0, Pražská 455,393 0í Pelhřimov, zastoupené lng. Vílězslavem

V souladu s Ust. § 6 odst- 9 zákona může dotčený zholoviiel Vstupovat a Vjíždět na pozemky a vykonáVat činnosli
vypl,ýlajicí ze zákona v rczsahu nezbytně nutném, neslanoví,li zvláštn í předpis jinak, a to do 31. října 2022, na
základě Pobočkou vydanóho pověřéní ke vstupu a vjozdu na pozemky k výkonu činnostl,
čj, sPU í4O0í0/2022.
Pověřená osoba má povinnost při Vslupu na pozemky na požádánívlasiníka pozemku toto pověření předložit
společně s občanským průkazem,

Vznikne]i V|astníkovi nebo opráVněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku V důsledku výkonu činnosti
prováděné plo Ličely pozemkových úprav, mají práVo na náhradu této újmy V penězích, PráVo na náhladu
majetkové újmy musí být uplainěno, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnú ode dne jejího Vzniku, V o§tatních
přípádech do 1 roku ode dne jejího Vzniku, jinak práVo zaniká,

lng. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
státní pozemko\^ý úřád
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