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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radovesnice II. , v části k.ú. Lipec a v
části k.ú. Dománovice- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín 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 dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona v katastrálním území
Radovesnice II., v části katastrálního území Lipec a v části katastrálního území Dománovice řízení o
komplexních pozemkových úpravách.
V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona mohou:
Ing. Tomáš Krátký , nar. 12.6.1967, bytem Na Mokřině 2259/22,Praha 3
Ing. Roman Šmíd, nar. 2.4.1973, bytem Na výsluní 30,Zdiby
Ing. Rudolf Hamouz, nar. 7.2.1959, bytem Lužická 1343/3,Praha 2
Bc. Jan Mrštný , nar. 26.8.1990, bytem Dobrovského 1717/24,Praha 7
Alice Počtová, nar. 15.7.1985, bytem Vršní 794/41,Praha 8
Ing. Kateřina Vaňková , nar. 26.1.1976, bytem Nad zámečkem 395/59, Praha 5
Ing. Jana Vejnarová , nar. 25.5.1961 , bytem K Trnové 197 ,Jíloviště
Michal Vokrouhlík , nar. 17.3.1983, bytem Augustinova 2077/13,Praha 4
po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze
zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. V souladu s ustanovením § 7 odst. 5
vyhlášky č. 13/2014 Sb., v platném znění jsou pověřené osoby povinny na vyžádání předložit toto písemné
pověření a průkaz totožnosti vlastníkovi, na jehož pozemek vstupují. Zaměstnanci firmy GEPARD s r.o.
jsou vybaveni úředními průkazy opravňujícími ke vstupu na pozemky při výkonu zeměměřičských činností
dle zákona č. 200/1994 S., v platném znění.
Toto pověření pozbývá platnosti dnem zápisu výsledků komplexních pozemkových úprav do katastru
nemovitostí nebo jeho ukončením či odebráním Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj,
Pobočkou Kolín.
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