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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pavlovice u Jestřebí - pověření ke vstupu a vjezdu
na pozemky k výkonu činnosti
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa 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 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 v
katastrálním území Pavlovice u Jestřebí vytyčování pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav.
V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona mohou:
Ing. Jiří Novotný, Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa,
Ing. Jan Petrásek, zástupce zpracovatele, firmy AGROPLAN, spol. s r.o., Praha
p. Pavel Jirovský, dtto
Bc. Josef Pastyřík, dtto
p. Štěpán Chlouba, DiS., dtto
po dobu vytyčování pozemků v rámci pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat
činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
Poučení:
Výše uvedené pověřené osoby mají povinnost při vstupu na pozemky na požádání vlastníka pozemku toto
pověření předložit společně s občanským průkazem.
Žádám Obecní úřad v Jestřebí o vyvěšení tohoto pověření na svoji úřední desku po dobu 15 dnů a vrácení po
této lhůtě zpět na adresu Pobočky Česká Lípa.
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