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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území Záchlumí o část k.ú. Helvíkovice. 

 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí (dále jen „pobočka“) jako věcně a 
místně příslušný správní orgán 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“) zahájila dne 8.7.2014 řízení o 
komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Záchlumí. 
Obvod komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Záchlumí se rozšiřuje o  následující pozemky v k.ú. 
Helvíkovice : č. dle KN 4653, 4628, 4633, 4632, 4578, 4573, 4561, 4549. 
Oznámení se vydává s následky sdělení dle § 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění 
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, v platném znění. Vztahuje se na pozemky, 
které lze do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnout dle § 3 odstavce 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
v platném znění (pozemky v navazujících částech sousedících katastrálních území).  
Důvodem rozšíření obvodu je upřesnění katastrální hranice mezi k.ú. Záchlumí a k.ú. Helvíkovice 
podél stávajících upravených vodních toků. 
Dle § 6 odstavce 2 vyhlášky č. 545/2002 Sb., podle rozsahu navrhované změny hranice se do obvodu 
pozemkových úprav zahrnou buď pouze změnou dotčené pozemky, nebo tak veliká část sousedního 
katastrálního území, aby bylo možno uspokojivě vyřešit nové uspořádání pozemků i v dotčené části 
sousedního katastrálního území. 
Toto oznámení se v souladu s ustanovením §6 odst. 5 zákona vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce 
pobočky a obce, v jejímž územním obvodu jsou předmětné pozemky, o které se obvod rozšiřuje. (současně 
se zveřejňuje i v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz). Poslední den této lhůty je dnem rozšíření 
obvodu pozemkových úprav. S použitím § 6 odstavce 6 zákona č. 139/2002 Sb., pobočka písemně vyrozumí 
o rozšíření obvodu dotčené orgány státní správy, které stanoví do 30 dnů po obdržení vyrozumění, podmínky 
k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů. 
   
 Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
Státní pozemkový úřad 
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