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O Z N Á M E N Í 
 
o zahájení řízení ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území  (k.ú.) 
Dubenec a v navazujících částech k.ú. Vilantice, Libotov, Doubravice u Dvora 

Králové a Hřibojedy – doplnění navazující části k.ú. Hřibojedy 
 

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 § 6 odst. 2,4, 5 a 6 zákona č. 139/2002 Sb. všem účastníkům řízení, obcím, 
dotčeným orgánům státní správy a ostatním dotčeným organizacím, že 
       

I. 
 

 ke dni 4.1. 2008 zahájil řízení ke komplexní pozemkové úpravě (dále KPÚ) v 
katastrálním území Dubenec (okres Trutnov) z vlastního podnětu (§6 odst. 2 zákona), 
na základě vyhodnocení potřeb a dle požadavků Pozemkového fondu ČR - dopis ze 
dne 28.6.2007, č.j. PF:40912/07, žádostí Obce Dubenec ze dne 21.8.2006 a 24.10.2007, 
žádosti vlastníka pozemků – ZD Dubenec a.s. (též nájemce pozemků) ze dne 11.6.2007 
a žádostí dalších 51 vlastníků pozemků o provedení KPÚ v k.ú. Dubenec a to za účelem: 
  
odstranění nesouladů, upřesnění hranic pozemků, uspořádání vlastnických práv k 
pozemkům a s nimi souvisejících věcných břemen, zpřístupnění pozemků, jak s využitím 
stávajících komunikací, tak vybudováním nových víceúčelových komunikací včetně řešení 
protierozních a protipovodňových opatření, provedení obnovy katastrálního operátu v k.ú. 
Dubenec (včetně intravilánu obce) a na části sousedícího k.ú. Vilantice, případně v dalších 
navazujících částech sousedících k.ú. Dále budou KPÚ provedeny v souladu se zájmy na 
ochranu a  tvorbu krajiny a životního prostředí, zúrodnění půdního fondu, vodního 
hospodářství a ekologické stability krajiny. Obvod území řešeného pozemkovou úpravou 
tvoří celé k.ú. Dubenec a navazující části sousedících k.ú. Vilantice, Libotov, Doubravice u 
Dvora Králové a Hřibojedy. Do obvodu řešeného území je doplňována navazující část k.ú. 
Hřibojedy a to z důvodu průběhu katastrální hranice v dané lokalitě, který neumožňuje 
vytvořit  pro vlastníky pozemků ucelené vlastnictví s vhodným tvarem pozemků a dále 
nutnosti dořešení průběhu navrhované účelové komunikace, která propojí k.ú. Hřibojedy s 
k.ú. Dubenec v lokalitě Končiny a zpřístupní pozemky vlastníkům. 
  

Výsledky pozemkových úprav budou zavedeny do katastru nemovitostí a budou 
sloužit jako závazný podklad pro územní plánování. 
  

  
 
 
 
 



 
 
      

II. 
 

 Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Trutnov vyzývá všechny další osoby 
dle § 5 zákona č. 139/2002 Sb., jejichž práva mohou být pozemkovými úpravami 
dotčena, aby se přihlásily jako účastníci řízení písemně nebo osobně na Pozemkovém 
úřadě v Trutnově. 
  

Výsledky KPÚ budou vypracovány v souladu s ust. odst. 1.8 Prozatímních pokynů 
pro zeměměřické a projekční práce při pozemkových úpravách pro účely katastru 
nemovitostí (dále jen "prozatímní pokyny"), schválených ke dni 12.10.1994 MZe ČR - 
Ústředním pozemkovým úřadem pod čj. 4199/94-440 a Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním pod čj. 4735/1994-23. 
 

Již předem vyzýváme účastníky řízení, aby ve smyslu § 10 odst. 1b) zákona 
č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon) označili trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné 
hranice svých pozemků, které zůstaly v osobním užívání vlastníků. Způsob označení musí 
být v souladu s ustanovením § 88 vyhl.č.26/2007 Sb. Upozorňujeme, že pokud vlastník ve 
stanovené lhůtě hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad (na žádost 
pozemkového úřadu) podle § 10 odst. 2 katastrálního zákona rozhodnut, že dá hranice 
označit na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného.  

 
III. 
 

 Toto oznámení se oznamuje dle §6 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. veřejnou 
vyhláškou vystavením oznámení po dobu 15 dnů (dle §6 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb.) na 
úředních deskách Obecního úřadu v Hřibojedech, Pozemkového úřadu v Trutnově, 
Obecního úřadu v Dubenci, Obecního úřadu ve Vilanticích, Obecního úřadu v Libotově, 
Obecního úřadu v Doubravici u Dvora Králové a na internetové stránce Ústředního 
pozemkového úřadu Praha (www.upu.cz), společně se zákresem řešeného území.  
 
   
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Josef Kutina, v.r.    Za správnost vyhotovení: 
vedoucí oddělení – ředitel    Jana Klímová 
Pozemkového úřadu MZe Trutnov 
 
 
Příloha: mapový snímek s obvodem KPÚ v měřítku 1: 25 000, včetně vyznačení navazujících částí                                          
sousedících katastrálních území.   
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