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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podlešín –  

oznámení o zahájení řízení,  
pozvánka na úvodní jednání 

 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kladno (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně 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, že zahájil řízení o komplexních 
pozemkových úpravách v katastrálním území Podlešín. 
 
V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky 
řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona), další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu 
pozemkových úprav, rovněž tak fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva 
k pozemkům mohou být pozemkovými úpravami přímo dotčena, a dále dotčené organizace a orgány 
státní správy. 
 

Úvodní jednání se uskuteční 
dne 2. 12. 2019 (pondělí) od 14:00hod. 

v Lidovém domě, Podlešín 17. 
 

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem 
pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace 
bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o 
pozemkových úpravách. 
 
Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (§ 5 odst. 5 zákona). Pro 
účely volby sboru připadá spoluvlastníkům pouze 1 hlas. Sbor je zvolen nadpoloviční většinou 
přítomných vlastníků.  
 
 
Ing. Ivana Capoušková 
vedoucí Pobočky Kladno 
Státní pozemkový úřad 
 
 
Zveřejněno dne:        Sejmuto dne: 
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