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DATUM: 20. 12. 2013  

  

OZNÁMENÍ 

KoPÚ Radejčín - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice (dále jen „Pobočka Teplice“) jako věcně 

a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 

změně některých souvisejících zákonů, a podle 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“), zahájil dne 15.4.2010 dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona v katastrálním území Radejčín 

řízení o komplexních pozemkových úpravách. 

Zpracovatelem návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radejčín (“KoPÚ Radejčín“), je 

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o., Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou  

Vedoucí Pobočky Teplice v souladu s ustanovením §  6 odst. 9  zákona  pověřuje   pracovníky 

firmy Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o., Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kteří jsou 

zhotoviteli návrhu KoPÚ Radejčín, a Pobočky Teplice ke vstupu a vjezdu na pozemky v tomto 

katastrálním území, a v nezbytné míře i na pozemky sousedních katastrálních území a k činnostem 

vyplývajícím ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. 

Jedná se o pracovníky zpracovatelské firmy Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.: 

Ing. Tomáš Sýkora, Mgr. Kateřina Havlová, Ing. Aleš Tuček, Ing. Miroslava Závrská, Ing. 

Martina Casková, Karel Lejček, Martin Pešek, Luboš Vosyka, Martin Závrský, Michal Doležal 

a Ing. Michal Glöckner. 

a pracovníky Pobočky Teplice: 

Ing. Soňa Balcárková a Bc. Dušan Černohorský  

Toto pověření je platné po celou dobu prací na zpracování návrhu KoPÚ Radejčín (rok 2013 – 2017).  

Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku 

výkonu činnosti pro pozemkové úpravy, mají právo na náhradu této újmy v penězích. Právo na 

náhradu majetkové újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího 



vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak právo zaniká (§ 6 odst. 10 

zákona). 

Toto oznámení je po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce Pobočky Teplice, Obecního úřadu 

Habrovany, Obecního úřadu Žim, Obecního úřadu Prackovice nad Labem, Obecního úřadu Velemín, 

Obecního úřadu Stebno a Obecního úřadu Řehlovice. 
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