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Komplexní pozemková úprava (KPÚ) v katastrálním území Vilantice a v navazujících  
částech k.ú. Sedlec u Lanžova a k.ú. Velký Vřešťov - pozvánka na úvodní jednání. 

 

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění (zákon o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech ) s v o l á v á  Pozemkový úřad v Trutnově  
 

úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Vilantice a 
v navazujících částech k.ú. Sedlec u Lanžova a k.ú. Velký Vřešťov, které se bude konat 

 
v pátek dne 18. června 2010 od 16:00 hod. (prezence od 15:00 hod. !!) 

 

v hostinci ve Vilanticích (č.p. 36), na křižovatce Vilantice – Chotěborky. 
 

Na tomto úvodním jednání budou vlastníci nemovitostí a další oprávnění dle §5 odst.1 zákona 
č. 139/2002 Sb. v platném znění seznámeni s účelem, formou a cíly pozemkových úprav. Dále 
budou vlastníci pozemků seznámeni s předpokládaným obvodem  řešeného území, průběhem 
šetření hranic (zastavěná část obce, obvod KPÚ), postupem při stanovení nároků vlastníků – 
tj. způsobem ocenění pozemků, určení  vzdálenosti atd. Dále budou přítomní seznámeni 
s průběhem dalšího řízení. Nedílnou součástí úvodního jednání bude i volba sboru zástupců z 
řad vlastníků pozemků.  
 

Zhotovitel návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vilantice a v navazujících  částech 
k.ú. Sedlec u Lanžova a k.ú. Velký Vřešťov, kterým je na základě výběrového řízení na 
veřejnou zakázku firma Geodézie Východní Čechy spol.s r.o. – reprezentant sdružení, 
J. Purkyně 1174, 50002 Hradec Králové, seznámí účastníky řízení se stavem již provedených 
prací a se zjištěnými skutečnostmi. 
 

Důležitou součástí provádění KPÚ Vilantice je obnova katastrálního operátu v zastavěné části 
Obce Vilantice formou komisionálního šetření hranic, které proběhne v průběhu léta r. 2010 a 
bude prováděno pracovníky Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního 
pracoviště Trutnov. O termínu šetření hranic budou vlastníci vyrozuměni. 
 
 S ohledem na Vaše vlastnictví je účast na úvodním jednání ke KPÚ je důležitá! 
 
S pozdravem 
      
Otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Josef Kutina, v.r.     Za správnost vyhotovení: 
vedoucí oddělení – ředitel     Jana Klímová 
Pozemkového úřadu MZe Trutnov 

  

 
   Obdrží: vlastníci pozemků a další   
      oprávnění dle 5 odst.1 zákona  
                 č. 139/2002 Sb.  
      (viz. seznam pošty) 



 
 
 
Přílohy : Oznámení o zahájení řízení, situace navrženého obvodu KPÚ – vyznačení místa 
konání úvodního jednání. 


		2010-05-24T11:19:45+0200
	Jana Klímová
	Schválení dokumentu




