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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník 
(dále jen Pobočka Mělník), jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 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 

 
v souladu s ustanovením § 11 odst. 5 zákona vydání rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Katusice a Mšeno pod č.j.: SPU 
454924/2022 ze dne 31.1.2023. 
 

Návrh komplexní pozemkové úpravy je se všemi náležitostmi uložen k veřejnému nahlédnutí na Pobočce Mělník 
a na Obecním úřadě v Lobči. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lobeč u 
Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Katusice a Mšeno pod č.j.: SPU 454924/2022 ze dne 31.1.2023 doručuje 
Pobočka Mělník všem známým účastníkům řízení. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí doručovanému 
účastníkům řízení připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. 
 

Tato veřejná vyhláška bude spolu s rozhodnutím č.j.: SPU 454924/2022 ze dne 31.1.2023 vyvěšena po dobu 
15 dnů na úřední desce Pobočky Mělník, na úřední desce Obecního úřadu Lobeč, Nosálov, Katusice, na úřední 
desce Města Mšeno a na elektronické úřední desce Státního pozemkového úřadu ode dne 1.2.2023. 

 
S pozdravem 

 
 
Ing. Oldřich Smolík 
vedoucí Pobočky Mělník 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Příloha: rozhodnutí o schválení návrhu č.j.: SPU 454924/2022 ze dne 31.1. 2023 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 

 
Dle rozdělovníku 
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