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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velká Chyška a v navazující části katastrálního
území Roučkovice – oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov jako 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 účastníkům řízení, že v souladu s § 11 odst. 1 zákona
je,
počínaje dnem 14. 11. 2019 možné po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 13. 12. 2019 (včetně)
nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Velká Chyška a v navazující části katastrálního území Roučkovic.
Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky
a připomínky u Pobočky Pelhřimov. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Celý návrh je vystaven k nahlédnutí na Pobočce Pelhřimov (kancelář č. 13) a na Obecním úřadě ve Velké
Chyšce. Část návrhu týkající se katastrálního území Roučkovice je vystavena na Městském úřadu v Pacově.
Do dokumentace lze nahlédnout na Pobočce Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov:
Pondělí, středa
8:00 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 14:00 hod.
Do dokumentace lze nahlédnout na Obecním úřadu Velká Chyška:
Úterý, čtvrtek
19:00 – 20:30 hod.
Mimo tuto stanovenou dobu po domluvě se starostou obce – panem Ing. Drsem na tel. čísle: 603 147 802.
Do dokumentace lze nahlédnout na Městském úřadu Pacov:
Pondělí, středa
8:00 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 14:00 hod.
Mimo tuto stanovenou dobu po domluvě s paní Mgr. Plášilovou na tel. čísle: 565 455 166.
Kontakt na zpracovatele pozemkové úpravy:
GB-geodezie, spol. s r. o., Tuřanka 92, 627 00 Brno
Odpovědný projektant: Ing. Petra Jelínková, tel.: 730 872 280, e-mail: petra.jelinkova@geodezie-brno.cz.
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Kontakt na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočku Pelhřimov
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov:
Ing. Hana Hrušková – tel. 727 957 217, e-mail: h.hruskova@spucr.cz.

Pobočka Pelhřimov na základě § 11 odst. 3 zákona současně
svolává závěrečné jednání,
na které zve všechny účastníky řízení.
Závěrečné jednání se uskuteční dne
15. ledna v 15:00 hodin v sále Kulturního domu ve Velké Chyšce č.p. 106.
Na tomto jednání Pobočka Pelhřimov zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem,
o kterém bude rozhodnuto.
Program závěrečného jednání:
1. Prezence – začíná od 14:30 hod.
2. Zhodnocení výsledů pozemkové úpravy a seznámení účastníků řízení s návrhem, o kterém bude
rozhodnuto
3. Diskuze

Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad
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