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STATNI POZEMKOVY URAD
Sídlo: Husinecká 1024/1 la, 13000 Praha 3, ič. 01312774,
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SPU 518454/2013
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Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Trutnov
Adresa: Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
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aše značka: SPU 518454/2013
Spi ová zn.: 2RP25686/20 12- J 3075 1104/02
Vyřizuje: Ing. Jaromír Plecháč
Tel: 499300963
E-mail: j.plechac@spucr.cz
ID DS: z49per3
DATUM: 29. 1. 2014

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním
území Libotov a v navazující části sousedícího k.ú. Dubenec
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Trutnov (dále jen
"pobočka") jako příslušný správní úřad podle zákona č. 50312012 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"), oznamuje účastníkům řizení. Že v souladu
s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je počínaje dnem 5.2.2014, moŽno po dobu 30 dnů
veřejně
nahlížet
do vypracovaného
návrhu
komplexních
pozemkových
úprav
y katastrálním území Libotoy a y navazující části sousedícího k.ú. Dubenec. Kompletní
návrh řešení nových pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy Libotov je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na Pobočce Trutnov, Horská 5, Trutnov, kancelář č. 307
a na Obecním úřadě v Libotově.
Upozorňujeme
tímto účastníky řízení na skutečnost, že y době vystavení návrhu
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námitky a připomínky,
konečný termín podání je 7.3.2014. K později podaným
námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Písemné námitky a připomínky je nutné doručit poštou, nebo osobně na Státní pozemkový
úřad, Pobočku Trutnov, Horská 5, 541 O] Trutnov. Námitky, nebo připomínky lze též předat
osobně zástupci Pobočky Trutnov v rámci projednávání
vystaveného
návrhu, které
se uskuteční ještě y pondělí 24. února 2014 od 8:30 hod. do 17:00 hod. y zasedací
místnosti Obecního úřadu y Libotoyě. V tento den bude ještě možné osobně konzultovat
své námitky, připomínky a vznášet dotazy k vystavenému návrhu pozemkové úpravy,
přítomen bude projektant
zpracovatele
návrhu KoPU Libotov
Ing. Lukáš
Procházka a odpovědný zástupce Pobočky Trutnov.
Po uplynutí výše uvedené doby vystavení a vyřešení podaných připomínek svolá pozemkový
úřad závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky
seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
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