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Komplexní pozemková úprava (KPÚ) v katastrálním území Dubenec 
 a v navazujících částech k.ú. Vilantice, Libotov, Doubravice u Dvora 

Králové a Hřibojedy – vystavení soupisů nároků 
 

 
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Trutnov jako státní orgán věcně a místně 

příslušný podle § 19 a § 20 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, v platném znění (dále jen „zákon“)   o z n a m u j e  v souladu s ustanovením 
§ 8 zákona, že ve dnech 3. – 22. 3. 2011 jsou na Obecním úřadě v Dubenci a na 
Pozemkovém úřadě v Trutnově vyloženy k nahlédnutí soupisy nároků vlastníků 
pozemků začleněných do území řešeného komplexní pozemkovou úpravou 
v k.ú. Dubenec a v navazujících částech k.ú. Vilantice, Libotov, Doubravice u Dvora 
Králové a Hřibojedy.  

 
Vlastníkům pozemků, jejichž pobyt je znám, případně zmocněným zástupcům 

(opatrovníkům), je příslušný výpis soupisu nároků zasílán. 
 

 K soupisům nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky a připomínky a 
to do 25. 3. 2011 včetně, a to písemně, doručením na Pozemkový úřad Trutnov, Horská 
5, 541 01 Trutnov, nebo osobně na podatelnu Pozemkového úřadu v Trutnově, případně 
lze námitky předat v rámci projednání soupisů nároků, které proběhne v zasedací 
místnosti  Obecního úřadu v Dubenci ve dnech 14. a 15. 3. 2011 od 9:00 do 17:00. 
  
 Vznesené námitky budou projednány, podle charakteru případně i s Katastrálním 
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj v Trutnově (oprava chyb) a 
vlastníci budou o vyřízení námitek písemně vyrozuměni. K námitkám proti opravám výměr 
pozemků vyplývajících z nového zaměření skutečného stavu se nepřihlíží.  
 
Kontakty pro pr ůběžné informace:  
 
a) Pozemkový úřad Trutnov, Horská 5 (bývalý Okresní úřad), 2. patro č. dveří 307 - 
Ing. Jaromír Plecháč a to v úředních dnech PO a ST od 08.00 do 17.00 hodin, v mimo 
úředních dnech po předchozí dohodě od 08.00 do 14.00 hodin, tel.č. 499 300 963, mobil 
724 766 717   
 
b) Zástupce zpracovatele projektu Ing. Miroslav Charvát, tel.č. 417 570 931. 
 
 
 
 

  

 
       Obdrží:  dle rozdělovníku 



 
 
c) Osobní konzultace se zpracovatelem projektu a zástupcem PÚ se bude konat v zasedací 
místnosti  Obecního úřadu v Dubenci ve dnech 14. a 15. 3. 2011 od 9:00 do 17: 00 hod. 
 
Toto oznámení se zároveň vystavuje na úředních deskách sousedících obcí, jejichž části 
k.ú. byly začleněny do obvodu pozemků řešených v rámci KPÚ Dubenec (navazující 
části k.ú., které sousedí s k.ú. Dubenec). S ohledem na kompletnost dokumentace je do 
soupisů nároků možno nahlížet, po dobu vystavení, pouze na Obecním úřadě v Dubenci 
a na Pozemkovém úřadě v Trutnově. 
    
 
 

 
Otisk úředního razítka 

 
 
 

Ing. Josef Kutina, v.r.     Za správnost vyhotovení: 
vedoucí oddělení, ředitel     Jana Klímová 
Pozemkového úřadu MZe Trutnov 

 
 

Obdrží: 
Obec Dubenec 
Obec Vilantice 
Obec Libotov 
Obec Doubravice u Dvora Králové 
Obec Hřibojedy 
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