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KoPÚ Modřovice - rozšíření obvodu do k.ú. Třebsko 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka 
Příbram (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 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“), v souladu s § 3 odst. 2 
zákona,  
 
rozšiřuje obvod komplexních pozemkových úprav v k.ú. Modřovice, o parcely KN 836, KN 839, 
KN 840, KN 997, KN 1031/2, KN 1035, KN 1036 a KN 1059/2 – vše v sousedním k.ú. Třebsko, 
obec Třebsko.  
 
Ve smyslu § 3 odst. 2 z.č. 139/2002 Sb., je-li to k dosažení cílů pozemkových úprav vhodné, lze do 
obvodu pozemkových úprav zahrnout rovněž pozemky v navazující části sousedního katastrálního 
území. Ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c) jsou účastníkem řízení, mimo jiné, i obce, v jejichž územním 
obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav.  
 
Vhodnost rozšíření obvodu vyplynula v rámci zpracování plánu společných zařízení a návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.  
 
Rozšíření obvodu se oznamuje doručením veřejnou vyhláškou na úředních deskách SPÚ, Pobočky 
Příbram, obce Modřovice a obce Třebsko. Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dní na úřední 
desce pobočky a na obecním úřadě Modřovice a obecním úřadě Třebsko. A současně, dle § 25 
správního řádu, se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup na internetovém portálu SPÚ. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Helena Kovářová 
vedoucí Pobočky Příbram 
Státní pozemkový úřad 
 
Vyvěšeno dne  …………………….   
 
Sejmuto dne   …………………….   

 
  


