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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice 
Vodňanská 329, Prachatice II, 383 01 Prachatice 

 
 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka: SPU 347932/2020 
Spisová značka: 2RP19354/2012-130719/04/02 
 
Vyřizuje.:  Olga Amchová 
Tel.:  727927503 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  o.amchova@spucr.cz 
  
Datum:  21. 10. 2020 
 
Oznámení o vystavení zpracovaného návrhu a svolání závěrečného jednání - Komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Šumavské Hoštice a části sousedního navazujícího 
katastrálního území Švihov u Lažišť 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice (dále jen 
„pozemkový úřad“), jako správní úřad, věcně a místně příslušný podle § 1 a § 19 písm. a) zákona číslo 
139/2002 Sb.,  o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona číslo 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
v platném znění (dále jen „zákon“) a zákona číslo 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění, oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením 
§ 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 26. října 2020, možno po dobu 30 dnů nahlédnout do 
zpracovaného návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šumavské Hoštice a 
části sousedního navazujícího katastrálního území Švihov u Lažišť (dále jen „KoPÚ Šumavské 
Hoštice“). Zpracovaný návrh komplexních pozemkových úprav je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu 
Šumavské Hoštice, Obecním úřadu Drslavice a na pozemkovém úřadu. Zpracovaný návrh je vystaven 
v podobě, jak byl projednán s dotčenými vlastníky pozemků v katastrálním území Šumavské Hoštice a části 
sousedního katastrálního území Švihov u Lažišť.  
 
Ve výše uvedené době mají, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona, účastníci řízení poslední možnost 
uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám 
a připomínkám se nepřihlíží. 
 
Pozemkový úřad, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona, svolává závěrečné jednání, na kterém 
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. 
Závěrečné jednání se bude konat dne 3. února 2021 (středa), od 16:00 hodin, v sále kulturního domu 
v Šumavských Hošticích. 
 
Zpracovaný návrh bude podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu KoPÚ Šumavské 
Hoštice a následně pro rozhodnutí o výměně vlastnických práv k pozemkům.  
Při účasti na závěrečném jednání bude nutno dbát na bezpečnostní opatření v souvislosti s COVID-19, 
platných ke dni konání závěrečného jednání. 
Bližší informace je možné získat osobně v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin na pozemkovém úřadu, 
e-mailem  o.amchova@spucr.cz nebo telefonicky na čísle 727 927 503. 
 
otisk razítka 
 
Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 
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