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Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání – komplexní pozemkové 
úpravy v katastrálním území Budiměřice a v navazujících částech katastrálního území 
Křečkov, Kouty u Poděbrad a Chleby  
 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk (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 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“), oznamuje, že 
zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Budiměřice a v navazujících 
částech katastrálního území Křečkov, Kouty u Poděbrad a Chleby. 
 
V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových 
úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené 
organizace a orgány státní správy. 
 
Úvodní jednání se uskuteční  

5.10.2021 ve 14:00 hodin 
ve sportovním areálu TJ Budiměřice, Budiměřice č.p. 148, 288 02 Nymburk. 

 
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových 
úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky významné pro řízení 
o pozemkových úpravách. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (ust. § 5 odst. 5 
zákona).  
 
V souvislosti s epidemiologickou situací týkající se výskytu onemocnění COVID-19 a z důvodu prevence jeho 
šíření, žádáme účastníky o použití ochranných prostředků dýchacích cest – respirátorů.  
 
Pokud by došlo ke změně nebo zrušení úvodního jednání z důvodu zhoršení epidemiologické situace, budou 
účastníci řízení informování prostřednictvím úřední desky Pobočky Nymburk. Soudní 17, 288 02 Nymburk, na 
internetových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz a Obcí Budiměřice, Křečkov, Kouty a 
Chleby.   
 
Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 
vedoucí Pobočky Nymburk 
Státní pozemkový úřad 
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