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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nový Hrozenkov – oznámení o zahájení
řízení, pozvánka na úvodní jednání
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín (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 v souvislosti s modernizací železniční
trati a rušením železničních přejezdů řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním
území Nový Hrozenkov.
V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení
o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené organizace a orgány
státní správy v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.
Úvodní jednání se uskuteční dne 21.11.2022 v 15:30 hodin v sále Lidového domu v Novém
Hrozenkově č.p. 448. Prezence účastníků bude probíhat od 15:00 hodin.
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (sbor je zvolen
nadpoloviční většinou přítomných účastníků úvodního jednání) a projednán postup při stanovení
nároků vlastníků a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.
Upozornění účastníkům řízení a vlastníkům pozemků:
1. Vezměte s sebou na úvodní jednání občanský průkaz k prokázání totožnosti.
2. Nemůžete-li se dostavit osobně, může Vás zastoupit jiný člen, jemuž udělíte plnou moc.
3. Je-li pozemek ve společném mění manželů (SJM), může na základě plné moci jednat v řízení jeden
z manželů.
4. Právnickou osobu zastupuje ten, kdo je v souladu s obchodním zákoníkem uveden jako statutární
zástupce nebo jím pověřený zaměstnanec.
5. Orgán státní správy zastupuje vedoucí příslušného odboru nebo jím pověřený zaměstnanec.
6. Obec zastupuje starosta, případně jeho zástupce, pokud o tom rozhodla obecní rada, případně
právní zástupce nebo pověřený pracovník.
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7. Stát hradí náklady na provedení řízení a realizaci pozemkových úprav, ale nehradí účastníkům
výdaje spojené s jejich účastí na jednáních.
Zápis z úvodního jednání bude zveřejněn na elektronické úřední desce úřadu městyse Nový
Hrozenkov a elektronické úřední desce pobočky www.spucr.cz.
Zápis z úvodního jednání bude zaslán všem účastníkům ve fázi přípravných prací pozemkové úpravy
společně se soupisem nároků vlastníků pozemků.
S pozdravem

Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Příloha:
1. Průvodní dopis k úvodnímu jednání
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