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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

 
Oznámení o zahájení řízení o Komplexních pozemkových úpravách  

v katastrálním území Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012Sb., 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“)  
 

z a h a j u j e 
v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území 
Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary.  
 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světí jsou zahajovány z podnětu stavebníka stavby D11 Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 1400 00 Praha 4 a na žádost Obce Světí, doloženou souhlasy vlastníků 
nadpoloviční výměry zemědělské půdy (§6 odst. 3). 
Ucelená část k.ú. Všestary je zahajována z důvodu propojení, návaznosti cestní sítě v obou katastrálních 
územích, návrhu změny katastrální hranice a mimo jiné, i na základě žádosti obce.   
 
Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce 
pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Světí a Obecního úřadu Všestary (současně se zveřejňuje 
i v elektronické podobě na portálu eAGRI). Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav.  
 
O termínu konání úvodního jednání (§ 7 zákona), na kterém bude provedeno seznámení s účelem, formou a 
předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou předpokládaní účastníci řízení vyrozuměni písemně.   
 
Obecní úřad Světí a Obecní úřad Všestary žádáme o zveřejnění této veřejné vyhlášky počínaje dnem 
7.11.2017 po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým.  
 
 
 
RNDr. Marie Jančíková 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
  
 
Příloha/Přílohy 
 1. Předpokládaný obvod KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary 
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