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Obec Mladý Smolivec
č. p. 95
335 01 Mladý Smolivec

Oznámení o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Starý Smolivec o navazující části sousedních k.ú. Radošice a Mladý Smolivec.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ust. § 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“) zahájil komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec (kód k.ú. 697206).
V rámci jednání o upřesnění obvodu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) Starý Smolivec
došlo k požadavku na rozšíření obvodu o navazující část k.ú. Radošice a Mladý Smolivec. Řešené
území se rozšíří o tyto části z důvodu řešení celých půdních bloků. Část k.ú. Radošice je z pohledu
od Radošic nepřístupná a navazuje na blok ve Starém Smolivci. V jižní části obvodu KoPÚ je do
obvodu KoPÚ zahrnuta část k.ú. Mladý Smolivec (obec Mladý Smolivec) z důvodu zjišťování hranic
podle skutečného stavu v terénu a upřesnění druhů pozemků.
Na základě výše uvedeného pobočka rozšiřuje obvod komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý
Smolivec o navazující část k.ú. Radošice (kód k.ú. 738462) a k.ú. Mladý Smolivec (kód k.ú. 697162)
dle přiložené situace.
Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úřední desce obecního
úřadu Mladý Smolivec (současně se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup).
Po uplynutí této lhůty Vás žádáme o zaslání vyvěšeného dokumentu – potvrzeného podpisem
zástupce obce a otiskem razítka obce s vyznačením data vyvěšeno – sejmuto zpět na adresu pobočky
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň, nebo do datové schránky: z49per3.
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
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