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DATUM: 16. 2. 2016 
   
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeřičky – Oznámení o vyložení 
aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků dle § 9 odst. 17 zákona 
  
V rámci zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeřičky 
zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové v souladu 
s ustanovením § 8 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“), vypracování aktualizace soupisu nároků 
vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to 
včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene. 
Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Jeřičky – zodpovědný projektant Ondřej Pavlíček, firma 
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto, tel. 724 923 286, 
email: pavlicek@agroprojekce.cz. 
  
Důvodem aktualizace soupisu nároků je výpočet nového opravného koeficientu.  
Pozemkový úřad postupuje podle § 9 odst. 17 zákona -  pokud nelze pro společná zařízení použít 
jen pozemky ve vlastnictví státu, popřípadě obce, podívají se na vyčlenění potřebné výměry 
půdního fondu ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové výměry jejich směňovaných 
pozemků. V tomto případě se nároky vlastníků vstupujících do pozemkových úprav úměrně snižují.  
Vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy pro společná zařízení, konkrétně pro opatření sloužící 
ke zpřístupnění pozemků vlastníků (doplňkové cesty), provedl zpracovatel výpočet nového 
opravného koeficientu – 0,996770. Výsledným koeficientem bude upraven nárok vlastníků 
pozemků, řešených v obvodu pozemkové úpravy.  
 
V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona žádáme Obec Hořiněves o vyložení tohoto oznámení a 
soupisu nároků po dobu 15 dnů (počínaje dnem 17.2.2016) způsobem v místě obvyklým. Po 
uplynutí výše uvedené lhůty zašlete Oznámení o vyložení soupisu nároků zpět na adresu Státního 
pozemkového úřadu, Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
s vyznačením data vyložení. 
  
  
 
  
RNDr. Marie Jančíková 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 

  
 

  
Vyloženo dne: 17.2.2016 
 (na dobu 15 dnů)       Sejmuto dne:  
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