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KoPÚ Besedice - pozvánka na projednání 3. návrhu nového uspořádání pozemků
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, (dále jen
„pozemkový úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 19 písm. a) 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“), svolává v souladu s ust. § 9 odst. 20 zákona jednání za účelem
projednání
zpracovaného 3. návrhu nového uspořádání pozemků (soupisu nových
pozemků) v rámci KoPÚ v k.ú. Besedice,
který je tvořen písemným a grafickým návrhem nových pozemků.
Jednání se zpracovatelem návrhu KoPÚ se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v
Koberovech kdykoliv v termínu:
pondělí

16. 9. 2013

9,00 - 18,00 h.

V příloze dopisu Vám posíláme tyto doklady :
1) „Soupis nových pozemků“ - 2 vyhotovení (originál a kopie).
2) „Přehled pozemků navržených“ (grafická příloha) pro list vlastnictví (LV) – detailní snímek
upravovaných pozemků.
Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování a odsouhlasení všech údajů uvedených v
soupisu nových pozemků a dále:
ad 1) Kopii „soupisu nových pozemků s grafickou přílohou“ si ponechte pro vlastní potřebu.
Originál vyhotovení „soupisu nových pozemků“ (bez grafické přílohy) v případě Vašeho
souhlasu se „soupisem nových pozemků“ doplňte svým podpisem a datem na místě k tomu
vyhrazeném a zašlete zpět na adresu : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7 !!
ad 2) Grafickou přílohu si ponechte pro vlastní potřebu.

Odsouhlasený „soupis nových pozemků“ lze též doručit na Obecní úřad v Koberovech.
Pokud se k jednání se zpracovatelem návrhu KoPÚ dne 16.9.2013 nemůžete dostavit, vyzýváme
Vás tímto (dle ust. § 9 odst. 21 zákona) k vyjádření k zaslanému návrhu nového uspořádání
pozemků, a žádáme Vás v souladu s ust. § 9 odst. 21 zákona, abyste tak učinil/a ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení tohoto dopisu.
Současně Vás upozorňujeme, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádříte, má se v souladu s
citovaným ustanovením zákona za to, že s novým uspořádáním pozemků souhlasíte.
Vaše dotazy či připomínky k projednávanému návrhu lze konzultovat a též na projednání 3.
návrhu nového uspořádání pozemků se lze domluvit osobně s projektantem paní Ing.Šantorovou
v sídle firmy GRID a spol., a.s. na adrese Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3 nebo telefonicky
(tel. 266 316 280) či e-mailem (el. adresa: vera.santorova@grid.cz ).
Pozemkový úřad, k podpoře práv vlastníků pozemků, velmi doporučuje všem vlastníkům pozemků,
aby využili příležitost k podrobnějšímu vysvětlení a bližšímu seznámení s novým uspořádáním
pozemků. Touto příležitostí je bezplatná konzultace, kterou poskytne zpracovatel návrhu
pozemkových úprav ve shora uvedeném termínu.
S sebou si vezměte občanský průkaz a plnou moc při zastupování. Plná moc se vyžaduje i pro
vzájemné zastupování manželů. Netýká se ověřených plných mocí, které byly již předány. Formulář
plné moci je v příloze dopisu.
Obecní úřady: Koberovy, Líšný, Malá Skála tímto zároveň žádáme, aby tento dopis zveřejnily vyvěsily na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů. (Po sejmutí vraťte SPÚ s razítkem,
podpisem a vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí.)
S pozdravem

Ing. Tomáš Maček
pověřen vedením Pobočky Liberec
Státní pozemkový úřad
Přílohy:
1. plna moc_3.navr_form.pdf
2. KPU_Besedice_SNP_LV_413.pdf
3. KPU_Besedice_SNP_LV_824.pdf
4. KPU_Besedice_SNP_LV_824_graf.pdf
5. KPU_Besedice_SNP_LV_104.pdf
6. KPU_Besedice_SNP_LV_307.pdf
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