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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jaroměřice - oznámení o vyložení 
soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

V rámci zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice 
zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy (dále jen „pobočka") 
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 soupisu 
nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků") podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu 
pozemku (podle skutečného stavu v terénu), včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, 
předkupního práva a věcného břemene. Vyhotovením soupisu nároků včetně ocenění pozemků byl 
pověřen Ing. František Hanousek, úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav, za 
zhotovitele komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice HANOUSEK s. r.o..

Tento soupis nároků je počínaje dnem 5. října 2020 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním
úřadu v Jaroměřicích (současně je také k nahlédnutí na Pobočce ve Svitavách, Milady Horákové 
373/10, 568 02 Svitavy, v kanceláři č. A/120). Zároveň Pobočka Svitavy doručuje příslušné soupisy 
nároků vlastníkům, jejichž pobyt je znám. Námitky k soupisu nároků mohou vlastníci pozemků 
uplatnit u pobočky ve lhůtě do 19.10.2020: k námitkám proti opravám výměr pozemků 
vyplývajícím z nového zaměření skutečného stavu v terénu se nepřihlíží. Osobní 
projednávání soupisu nároků se uskuteční ve dnech 6. a 7. října 2020 v době od 9 do 17:00 
hodin v Centru života a podnikání - výstavní síň (Jaroměřice č.p. 200).
Požadavek na ocenění porostu na pozemcích, pokud se nejedná o chmelnice, vinice, sady, zahrady 
a lesy, je třeba uplatnit u pobočky nejpozději ve lhůtě do 19.10.2020. Vyjádření dle § 3 odst. 3 
zákona k souhlasu s řešením pozemků § 2 zákona mohou vlastníci podat ve lhůtě do 19.10.2020; 
pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s řešením takových pozemků v pozemkových 
úpravách souhlasí.

Ing. Miloš Šimek 
vedoucí Pobočky Svitavy 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka
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