
 

1 / 2 

 

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 Kolín 

Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 

 
 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka: SPU 331387/2021 
Spisová značka: SP10151/2021-537205/02 
 
Vyřizuje.:  Ing. Martin Marek, MPA 
Tel.:    
ID DS:  z49per3 
E-mail:  M.Marek@spucr.cz 
  
Datum:  10. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dobřichov a v části k.ú. Plaňany 
– pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 
 
 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 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. 2 zákona v katastrálním území Dobřichov a v části k.ú. 
Plaňany řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen KoPÚ). 
  
V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona mohou:  
Milan Nový, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Ing. Jindřich Jíra, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Ing. Kateřina Rappová, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Milan Bartoš, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Jakub Nový, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Petr Vojáček, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Jakub Kudroň, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Jiří Urbánek, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Slávek Rosůlek, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Jakub Hochmann, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Michaela Jírová, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Ing. Martina Čmoková, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Ing. Zdeněk Plch, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
David Vilím, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
Romana Hrabalová, zpracovatel KoPÚ – Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  
 
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 Sdružení projekce & AREA GK spol. s r.o.  jsou vybaveni úředními průkazy opravňujícími 
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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 jejich ukončením či odebráním Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 
 
v z. Ing. Marie Špitálníková 
  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno (v papírové podobě) dne:                           Vyvěšeno (v elektronické podobě) dne: 
 
 
 
 
Sejmuto (v papírové podobě) dne:                              Sejmuto (v elektronické podobě) dne: 
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