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Dle rozdělovníku

Zápis z úvodního jednání – Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území
Myslkovice s rozšířeným obvodem Sedlečko u Soběslavě
Datum konání: 9. 11. 2022
Místo konání: Obecní úřad Myslkovice
Účastníci: Dle prezenční listiny
V souladu s ust. § 7 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“), bylo Státním pozemkovým úřadem,
Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, Pobočkou Tábor (dále jen „pobočka“) svoláno
úvodní jednání k jednoduchým pozemkovým úpravám v katastrálním území Myslkovice s rozšířeným
obvodem Sedlečko u Soběslavě.
Bylo dohodnuto:
V letech 2004 – 2007 realizoval SPÚ, Pobočka Tábor, komplexní pozemkovou úpravu v k. ú.
Myslkovice. V rámci KoPÚ byla navržena a schválena komunikace CHS5. Před samotnou realizací
stavby bylo však v části trasy komunikace realizováno uložení plynovodu VTL. Po dohodě se
správcem plynovodu bylo domluveno, že komunikace bude přeložena ve staničení km 0,444 – km
0,785 tak, aby krajnice byla vzdálena min. 4 metry od plynovodu.
Za účelem výstavby polní cesty CHS5 byla dohodnuta směna těchto pozemků:
Část parcely KN č. 1450 pana Tenka bude shodnou výměrou směněna za část parcely KN 1212/1.
Smlouva bude zahrnovat věcné břemeno kanalizace s výslovným umožněním přístupu a případných
zemních prací spojených s obnovou či údržbou kanalizace ve prospěch obce Myslkovice..
Část parcely KN č. 1449 pana Vavery bude shodnou výměrou směněna za část parcely KN č. 1254
v k. ú. Sedlečko u Soběslavě.
Parcela KN č. 1448 pana Vančaty bude rozšířena o potřebnou výměru.
Zapsal:
Matěj Mareček
Ověřil:
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
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