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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ,
POZVÁNKA NA ÚVODNÍ JEDNÁNÍ
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Černožice n/L (B), vč. ucelené
části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
(dále jen „pobočka“) jako věcně a místně 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, že dne 30.7.2020 zahájil řízení
o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Černožice n/L (B), včetně
ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře.
V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení
o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu
pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.
Úvodní jednání se uskuteční dne 28. června 2021 (pondělí) od 16:00 hodin v Černožicích – sál
Kulturního domu čp. 177. (Presentace účastníků od 15:30 do 16:30 hodin).
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky
významné pro řízení o pozemkových úpravách.
Pobočka upozorňuje na povinnost účastníků úvodního jednání dodržovat aktuálně platná hygienická
opatření. Zároveň doporučujeme sledovat webové stránky SPÚ, kde jsou zveřejňovány aktuální
informace o případném zrušení plánovaných jednání.
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Obec Černožice, Vlkov a Město Jaroměř žádáme o zveřejnění této veřejné vyhlášky – oznámení
způsobem v místě obvyklým (v písemné i el. Podobě) po dobu 15 dnů počínaje dnem 7.6.2021.

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný
vedoucí Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad
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