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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lanžov a v navazující části k.ú. Dubenec –
vystavení návrhu
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov (dále jen „pobočka“)
jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 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 účastníkům řízení, že v souladu
s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 29.10.2019, možno po dobu 30 dnů tj.
nejpozději do 28.11.2019 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Lanžov včetně navazující části k.ú. Dubenec.
Vyhotovený kompletní návrh KoPÚ Lanžova je vystaven k nahlédnutí na SPÚ, Pobočce
Trutnov, kancelář č. 213 (Horská 5, 541 01 Trutnov) a současně na Obecním úřadě
v Lanžově a na Obecním úřadě v Dubenci, kde je vystaveno oznámení o vystavení návrhu
a část návrhu týkající se k.ú. Dubenec s informací, kde se lze s kompletním návrhem
seznámit.

Případné dotazy, nebo nejasnosti lze ještě osobně projednat přímo se
zpracovatelem návrhu komplexní pozemkové úpravy a se zástupcem
Pobočky Trutnov v pátek dne 15. listopadu 2019 od 9:00 hod. do 17:00
hod. ve společenské místnosti obecního úřadu Lanžov, Lanžov č.p. 3.
Účastníci řízení mají ve výše uvedené době vystavení návrhu KoPÚ v k.ú. Lanžov a
v navazující části k.ú. Dubenec poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své
námitky a připomínky u Pobočky Trutnov. K později podaným námitkám a
připomínkám se nepřihlíží!
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Součástí vystaveného návrhu je aktualizace návrhu některých listů vlastnictví (drobné
změny návrhu způsobené zápisem GP na provedenou rekonstrukci silnice, zápisem
dědictví, nebo kupních a jiných smluv do evidence katastru nemovitostí), které jsou zasílány
dotčeným vlastníkům současně s tímto oznámením a to vždy ve dvou vyhotoveních – 1x
v případě souhlasu, k odsouhlasení podpisem a 1x je bilance určena pro vlastníka. Pokud
s aktualizovaným návrhem souhlasíte, proveďte odsouhlasení podpisem a zašlete zpět na
náš úřad, adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov,
Horská 5, 54101 Trutnov nebo předejte při účasti na jednání dne 15.11.2019. V případě
Vašeho nesouhlasu podejte písemnou námitku nebo připomínku k vystavenému návrhu!
Dále je obdobně zasílán návrh v případech, kdy se vlastníci k návrhu nevyjádřili.
Pokud v období zpracování návrhu došlo ke změně vlastníka, nebo případně k jiným
změnám v evidenci katastru nemovitostí, připojujeme k tomuto dopisu aktualizované
soupisy nároků (1x pro vlastníka a1x k odsouhlasení, nebo k podání připomínky). Nově
evidovaní vlastníci se na základě těchto skutečností stávají účastníky řízení ke komplexní
pozemkové úpravě v k.ú. Lanžov a v navazující části k.ú. Dubenec. V těchto případech je
nutno na vystavení návrhu zároveň nahlížet, jako na výzvu k odsouhlasení návrhu dle § 9
odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb.
V případě dotazů, nebo nejasností kontaktujte zástupce pobočky – Ing. J. Plecháč, e-mail
j.plechac@spucr.cz, mobil: 724 766 717, nebo zástupce zpracovatele – Ing. P. Vokurku, email: vokurka@azimut.cz, mobil: 724 031 307.
Po uplynutí výše uvedené doby vystavení budou řešeny podané námitky a připomínky.
Následně po vyřešení podaných námitek a připomínek pobočka svolá závěrečné jednání
(§ 11 odst. 3 zákona 139/2002 Sb.), na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a
účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Josef Kutina
vedoucí Pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad
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