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Dle rozdělovníku

Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lisov a v k.ú.
Honezovice do navazujících částí k.ú. Holýšov
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně
příslušný správní orgán 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“) provádí z podnětu
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Lisov a v k.ú. Honezovice. Jedná se o území dotčené nedokončeným přídělovým
řízením.
Katastrální hranice mezi k.ú. Honezovice a Lisov na straně jedné a k.ú. Holýšov na straně druhé je
tvořena drobným vodním tokem Hořina. Zároveň se jedná i o okresní hranici mezi okresy Plzeň – jih
a Domažlice. Z vyjádření Lesů České republiky, Správy vodních toků – oblast povodí Vltavy Lesy
ČR s.p. (správce drobného vodního toku Hořina, IDVT 10256297) vyplývá požadavek na rozšíření
obvodu KoPÚ Honezovice a Lisov tak, aby celý drobný vodní tok byl řešen v rámci obvodů
jednotlivých KoPÚ. Z toho důvodu byl obvod KoPÚ rozšířen o pozemky č. KN 1534/1, 1534/2,
1534/14 v k.ú. Holýšov (okres Domažlice). Tyto pozemky jsou evidovány na LV 60 000. Správa
vodních toků současně požaduje převést tyto pozemky pod drobným vodním tokem do své správy.
Na základě výše uvedeného Pobočka Plzeň rozšiřuje obvody komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Lisov a v k.ú. Honezovice do navazujících částí k.ú. Holýšov (okres Domažlice) a to dle
přiložených situací.
Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce Pobočky Plzeň a Pobočky Domažlice
a na úřední desce Obecního úřadu Lisov, Obecního úřadu Honezovice a Městského úřadu Holýšov
se situacemi rozšířených obvodů.
S pozdravem
Ing. Jana Horová
pověřena zastupováním vedoucího Pobočky Plzeň
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