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Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Dasnice – oznámení o zahájení 
řízení, pozvánka na úvodní jednání 
 
 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále jen „pozemkový úřad“) 
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“) zahájil dne 8. 8. 2018 řízení o jednoduchých pozemkových úpravách 
(dále jen „JPÚ“) v katastrálním území Dasnice. 
 V souladu s ustanovením § 7 zákona pozemkový úřad svolává úvodní jednání, na které zve 
účastníky řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené orgány 
státní správy v obvodu pozemkových úprav. 

Úvodní jednání se uskuteční:  
dne 14. 8. 2019 v 11:00 hodin v zasedací místnosti Obce Dasnice, Dasnice 42, 357 09 Dasnice. 
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a obvodem pozemkových úprav. 
Dále bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky významné pro 
řízení o pozemkových úpravách. 

Zpracování návrhu JPÚ včetně vyhotovení podkladů pro zavedení výsledků JPÚ do katastru 
nemovitostí je na základě provedeného výběrového řízení smluvně zajištěno u zhotovitele Geodézie 
Ledeč nad Sázavou s.r.o, sídlem Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 27493989. 

Výsledky JPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu. 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Valina 
vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Státní pozemkový úřad 
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