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Naše značka:220/2016 

 
 
Vyřizuje: 

 
 
Datum: 

 Ing. Eva Smilová, smilova@azimut.cz, 606 396 202 26.3.2019 
 
 

  

Věc: KoPÚ Velká Zdobnice a částech katastrálních území Malá Zdobnice a Souvlastní 
 
 
 Vážení vlastníci,  
 

Svoláváme jednání za účelem projednání rozpracovaného návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) 
v katastrálním území Velká Zdobnice a částech katastrálních území Malá Zdobnice a Souvlastní. 

Zpracovatel KoPÚ, reprezentant společnost AZIMUT CZ s.r.o., zastoupený projektantem Ing. Petrem Vokurkou (tel.: 
724 031 307, email: vokurka@azimut.cz) a Ing. Evou Smilovou (tel.: 606396202, mail: smilova@azimut.cz), vyhotovil 

návrh KoPÚ – nové uspořádání pozemků vlastníků. Zpracovatel KoPÚ je povinen v souladu s § 9 odst. 20 

zákona č. 139/2002 Sb. s vlastníky nové uspořádání pozemků projednat a vlastníci by se ve vlastním zájmu měli 
k návrhu vyjádřit. 

 
Projednání návrhu se uskuteční ve dnech 

10.4.2019 – 11.4.2019 (středa, čtvrtek)  

v sídle Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Státního pozemkového úřadu 

v přízemí vlevo od hlavního vchodu 

Jiráskova 1320; 51601 Rychnov nad Kněžnou 

 

a 

 

12.4.2019 – 14.4.2019 (pátek, sobota, neděle)  

V budově Obecního úřadu Zdobnice,  Zdobnice č.p. 1 

 

Vždy od 9:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hod. 

 

Pokud se vlastník nechá zastupovat, je nutné předložit na jednání plnou moc k tomuto zastupování (není potřeba 
úředně ověřený podpis). Pokud účastníci předložili plnou moc k zastupování pro celé řízení KoPÚ, není nutné novou 
plnou moc předkládat. 

Protože je nezbytné, aby byl návrh projednán se všemi vlastníky, žádáme ty, kteří se nemohou 
jednání zúčastnit, aby kontaktovali zpracovatele Ing. Evu Smilovou a domluvili si náhradní termín 
nebo jiný způsob projednání. Je možné domluvit schůzku v kanceláři projektanta v Praze na adrese 
firmy, nebo projednat návrh mailem. 

 
Pro případné dotazy mne kontaktuje na výše uvedené kontakty. 
 
           Ing. Eva Smilová 
           AZIMUT CZ s.r.o.  
                                                                                                                   Hrdlořezská 31/21 
                                   Praha 9 
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