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STAT I POZEMKOVY URAD
ídlo: Husinecká

1024/110,

13000

Praha 3, It: 01312774,

SPU 048056/2014

DIt: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Trutnov
Adresa: Horská 5, třední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
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Komplexní pozemkové ÚpravY v katastrálním
území Libotov a v navazující části k.Ú.
Dubenec - oznámení o vyložení soupisu nárokŮ vlastníkŮ pozemkŮ v navazující části
k.Ú. Dubenec. lhŮta pro uplatnění námitek
V rámci probíhajícího
řízení na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav
(KoPU) v katastrálním území Libotov a v navazující části k.ú. Dubenec zabezpečil Krajský
pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Trutnov (dále jen "pobočka") v ouladu
u tanovením
8 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
zeměděl kému majetku ve znění pozděj ích předpi ů (dále jen ,zákon ') vypracování
soupisu nároků vlastníků pozemků pro navazující část sou edícího k.ú. Dubenec (dále jen
.soupis nároků)
podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti
a druhu
včetně omezení
vyplývajících ze zá tavního práva, předkupního práva, věcného břemene a nájemního vztahu
na dobu určitou. Vyhotovením
soupi u nároků (vč. ocenění pozemků)
byl pověřen
zpracovatel
návrhu komplexních
pozemkových
úprav v kata trálním území Libotov
a v navazujíc
ti k.ú. Dubenec - GEOSRAFO S.r.o., Zemědělská 1091, 500 03 Hradec
Králové, Ing. Lukáš Procházka, číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění 217593/201113301.
čá

Tento ucelený soupis nároků vlastníků pozemků
pro navazující část sousedícího k.ú.
Dubenec bude počínaje dnem 10. Února 2014 vyložen P,o dobu 15 dnů na Obecním
úřadě v Libotově (současně bude také k nahlédnutí na SP ,Pobočce Trutnov, Horská 5,
541 01 Trutnov).
ámitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit písemně
u SPU, Pobočky Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov, nebo u zpracovatele
návrhu
komplexních pozemkových úprav v termínu do 25. Února 2013, včetně.
Případné dotazy lze konzultovat se zpracovatelem
KoPÚ Libotov Ing. Lukášem
Procházkou (GEOSRAFO
.LO.) mobil: 733 537475 E-mail: prochazka.lukas@geosrafo.cz,
nebo e zá tupcem pobočky - Ing. 1. Plecháč, tel. 499 300 963, mobil: 724 766 717, E-mail
i.plechac@spucLcz.
Toto oznámení se vy tavuje na úřední
Trutnov, Státního pozemkového úřadu.

desce

Obce Libotov,

Ing. Josef Kutina
vedoucí Pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad

Obce

Dubenec a Pobočky

Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:

Ing. 1. Plecháč
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