STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Idlo: HuslIleckll

SPU 441 095f2013

1024/11 ft, 130 00 Pmha 3

Kra] ký pozemkový úřad pro Králo éhradecký kraj, Pobočka
Trutnov
Adre a: Hor ká S, třední Předmě tf, S41 OJ Trutnov 1
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eše značka: SPU 441095/2013

pisová zn.: 2RP25686/20 12-130751/02
Vyřizuje: Ing. Jaromír Plecháč
Tel: 499300963
E-mail: j.plechac~.pucr.cz
ID D : z49per3
DATUM: 9.12.2013

Qznámení
v katastrálním

o zahájení řízení ke komplexním pozemkovým úpravám
území Libotoy s rozšířením řeŠeného území o navazující
sousedícího k.ú. Dubenec

část

Krajský pozemkový
úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Trutnov
(dále jen
"pobočka") jako věcně a mí tně příslu ný správní orgán podle zákona Č. 503/2012 Sb.,
o tátnim pozemkovém
úřadu a o změně některých souvi ejícich zákonů, a podle § 19
zákona Č. t39/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
Č. 229/199 t Sb" o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zeměděl kému majetku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon')
zahajuje
v souladu s ustanoveními
§ 6 zákona řízení ke komplexním pozemkovým
Úpravám
v katastrálním území Libotov s rozšířením o navazující část sou cdícího k.ú. Dubenec.
Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů
na úřední de ce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu v Libotově a Obecního úřadu
v Dubenci (současně se zveřejňuje i v elektronické podobč na adrese www.cagri.cz).
Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav v navazující části k.ú.
Dubenec.
Území řešené komplexní pozemkovou
úpravou Libotov se rozšiřuje o navazující část
sousedícího k.ú. Dubenec, které je tvořeno parcelami
č.: 2846, 2847,2848 a 2849
v k.ú, Dubenec. Důvodem zahrnutí navazující části do obvodu pozemkové úpravy je potřeba
dořešení návazno tí v prostoru katastrální hranice která e týká návrhu lokálního biokoridoru
a vytvoření uceleného vlastnictví.

Ing.Jt.Kutina
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Oti k úředního razítka

vedoucí Pobočky Trutnov
tátní pozemkový úřad
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