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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Holohlavy, vč. ucelené části k.ú.
Černožice n/L (B) - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
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 ust. § 19
písm. a) 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“), zahájil dle ust. § 6 odst. 3 zákona v katastrálním území
Holohlavy a Černožice n/L řízení o komplexních pozemkových úpravách.
V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona mohou:
zástupci zpracovatele – firmy Geovap, spol. s r.o., Pardubice:
Petr Fiala,
Marek Valenta,
Pavel Klec,
Ing. Tomáš Cimpl,
Ing. Hana Oulehlová,
Ing. Jitka Šimáčková,
Ing. Michaela Křížová,
Ing. Daniel Hakl,
zástupci Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký
kraj, Pobočky Hradec Králové:
Hana Stříhavková,
Jana Nožičková,
zástupce Obce Holohlavy:
Miloš Malínský, starosta,
zástupce Obce Černožice:
Pavel Beránek, starosta,
a zástupce Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec
Králové
Ing. Petr Sádovský,
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po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti
vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu
činnosti pro pozemkové úpravy, má právo na náhradu této majetkové újmy v penězích. Právo na
náhradu majetkové újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího
vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak právo zaniká.
Poučení:
Výše uvedené pověřené osoby mají povinnost při vstupu na pozemky na požádání vlastníka pozemku
toto pověření předložit společně s občanským průkazem.
Obec Holohlavy a Černožice žádáme v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona o vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce v písemné i elektronické podobě po celou dobu řízení o pozemkových
úpravách, počínaje dnem 15.9.2021. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení nám zašlete toto pověření
s vyznačením data sejmutí, razítko a podpis zpět na adresu: Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec
Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný
vedoucí Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno dne: 15.9.2021
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