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Výzva - nabídka výkupu pozemk ů pro pot řeby pozemkových úprav v k.ú. Út ěšenovice 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka 
Kutná Hora (dále jen „Pobočka Kutná Hora“) řeší pozemkové úpravy v katastrálním území 
Útěšenovice  (okres Kutná Hora).  
 
Podle § 9 odst. 16 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 změní pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) může PÚ, pokud je to s ohledem na 
dosažení cíle pozemkových úprav potřebné, v průběhu pozemkových úprav vykupovat se 
souhlasem vlastníka ve prospěch státu pozemky nebo spoluvlastnické podíly k nim nejvýše za 
cenu obvyklou . 
 
Z důvodu nedostatku obecní a státní půdy pro potřeby společných zařízení (opatření sloužící ke 
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření 
a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí) v rámci pozemkových úprav v k.ú. Útěšenovice o 
výměře cca 2,4 ha Pobočka Kutná Hora  nabízí výkup pozemk ů v k.ú. Út ěšenovice  pro pot řeby 
pozemkových úprav Út ěšenovice.  Podmínkou pro nabídku pozemk ů pro výkup je, aby se 
nabízené pozemky  nacházely v obvodu probíhajících pozemkových úprav Útěšenovice a byly 
pot řebné pro dosažení cíle pozemkových úprav.  
 
Vaše nabídky zasílejte do 30.června.2021  na adresu Státní pozemkový ú řad, Pobo čka Kutná 
Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nás kontaktujte. 
Kontakt na podatelnu Pobočky Kutná Hora tel: 725 949 701 , email: k.hora.pk@spucr.cz 
 
 
 
 
 
Ing. Mariana Poborská 
vedoucí Pobočky Kutná Hora 
Státní pozemkový úřad 
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1.mapa - obvod komplexních pozemkových úprav Útěšenovice 
 
Zveřejněno dne: 
 
Sejmuto dne: 


