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Veřejná vyhláška 
o vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. 

Želkovice 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec 
Králové (dále jen pozemkový úřad), jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 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 
 

v souladu s ustanovením § 11 odstavce 5 zákona vydání rozhodnutí o schválení návrhu 
Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. 
Želkovice pod č.j. SPU 338239/2018 ze dne  17.9.2018. 
 
Rozhodnutí č.j. SPU 338239/2018 ze dne 17.9. 2018 je nedílnou součásti této veřejné vyhlášky. 
Návrh komplexní pozemkové úpravy je se všemi náležitostmi uložen k veřejnému nahlédnutí na 
pozemkovém úřadě a na Obecním úřadě v Hořiněvsi. Rozhodnutí pozemkový úřad doručuje všem 
známým účastníkům řízení. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí doručovanému účastníkům řízení 
připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. 
 
Obec Hořiněves žádáme o zveřejnění této veřejné vyhlášky spolu s rozhodnutím č.j. SPU 
338239/2018 ze dne 17.9. 2018 po dobu 15 dnů na úřední desce. Dále bude tato veřejná vyhláška, 
včetně rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání, vystavena na úřední desce Státního 
pozemkového úřadu, Pobočce Hradec Králové, v tištěné i elektronické podobě 
 
 
 
 
RNDr. Marie Jančíková 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
  
 
Příloha/Přílohy 
 1. Rozhodnutí č.j. SPU 338239/2018 
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