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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora 

Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 

 
 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka: SPU 341120/2022 
Spisová značka: SP4367/2021-537206 
 
Vyřizuje.:  Ing. Renata Smutná 
Tel.:  725949676 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  r.smutna@spucr.cz 
 
Datum:  19. 9. 2022 
 
 
 
 
 

 
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové 
úpravy v katastrálním území Rohozec u Žehušic a Chotusice a částech kat. území 
Jakub, Čáslav, Svatý Mikuláš, Sulovice, Vlačice, Habrkovice, Horka u Žehušic, 
Horušice, a Žehušice 
 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora (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 
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“), oznamuje, že dne 31.1.2017 zahájil řízení o 
komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Rohozec u Žehušic a dne 13.11.2020 
řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Chotusice.  
 
Vzhledem k tomu, že obě kat. území na sebe navazují a jak bylo ověřeno obě obce požadují 
v komplexních pozemkových úpravách řešit vodohospodářská opatření, byla za účelem zaručení 
návaznosti, účelnosti a komplexnosti sestavení vhodných opatření obě řízení spojena pod jedno. 
 
Do obvodu pozemkových úprav vstupují dále i části kat. území Jakub, Čáslav, Svatý Mikuláš, Sulovice, 
Vlačice, Habrkovice, Horka u Žehušic, Horušice, a Žehušice. 
 
V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o 
pozemkových úpravách (ust. § 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu 
pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy. 
 

Úvodní jednání se uskuteční 
 

dne 12.10.2022 v 15:00 hodin v sokolovně v Chotusicích (u fotbalového hřiště). 

(Presence bude probíhat již od 14:30.) 
 

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. 
 

 
Dle rozdělovníku 
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Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (ust. § 5 odst. 5 zákona).  
 
 
 
 
 
 
Ing. Mariana Poborská 
vedoucí Pobočky Kutná Hora 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
- na úvodní jednání zveme: 
 
I. Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být při 
řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Rohozec u Žehušic, Chotusice  a částech kat. 
území Jakub, Čáslav, Svatý Mikuláš, Sulovice, Vlačice, Habrkovice, Horka u Žehušic, Horušice, 
a Žehušice dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce: 
 
Obecní úřad Rohozec  
Obecní úřad Chotusice 
Obecní úřad Svatý Mikuláš 
Obecní úřad Záboří nad Labem 
Obecní úřad Horušice 
Obecní úřad Horky I 
Obec Vlačice 
Úřad městyse Žehušice 
Městský úřad Čáslav 
Pobočka Kutná Hora 
a v elektronické podobě na internetové adrese www.spucr.cz  
 
II. Pobočce známé vlastníky pozvánkou zaslanou na adresu (rozdělovník uložen na Pobočce Kutná 
Hora 
 
 
 
 
 
Příloha/Přílohy 
Informace o pozemkových úpravách 
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