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Dle rozdělovníku

KoPU Nepomuky - veřejná vyhláška - oznámení o rozšíření obvodu
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí (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“) zahájila dne 20. 4. 2016 v souladu s
ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Nepomuky (dále
jen „KoPU“).
Pobočka oznamuje, že obvod KoPU se rozšiřuje o část k.ú. Horní Třešňovec.
Shora uvedené oznámení se vydává s následky sdělení dle § 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, v platném znění.
Vztahuje se na pozemky, které lze do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnout dle § 3 odstavce 2
zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění (pozemky v navazujících částech sousedících katastrálních území).
Dle §4 vyhlášky 13/2014 Sb. pozemkový úřad zahrne do obvodu pozemkových úprav pozemky, které posoudil
jako nezbytné pro dosažení cílů pozemkových úprav.

Obvod KoPU Nepomuky se rozšiřuje o pozemky v k.ú. Horní Třešňovec :
KN 5478, KN 5481, KN 5482, KN 5483.
Toto oznámení se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a úřední desce Obecního úřadu Horní
Třešňovec, v jejímž územním obvodu jsou předmětné pozemky, o které se obvod rozšiřuje a na úřední desce
Obecního úřadu Horní Čermná. Poslední den této lhůty je dnem rozšíření obvodu pozemkových úprav.
S pozdravem
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad
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