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Vyrozumění o zahájení Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Javornice u Dubu 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice (dále jen „pozemkový 

úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 

a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a podle ustanovení § 1 a § 19 písm. a) 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, v platném 

znění (dále jen „zákon“), ve smyslu § 6 odst. 6 zákona vyrozumívá    

 

o zahájení řízení Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javornice u Dubu. 

 

Pozemkové úpravy jsou zahájeny na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v daném 

katastrálním území, v souladu s  § 6 odst. 2 a 3 zákona. Změny vlastnických práv k pozemkům a další 

skutečnosti, provedené v rámci pozemkové úpravy budou zapsány do katastru nemovitostí, budou sloužit pro 

obnovu katastrálního operátu a budou neopomenutelným podkladem pro územní plánování.   

Průběh řízení o pozemkových úpravách se řídí především výše uvedeným zákonem a vyhláškou číslo 13/2014 

Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. 

Orgány uvedené v § 6 odst. 6 zákona a ostatní dotčené orgány jsou povinny stanovit, do 30-ti dnů 

od obdržení tohoto vyrozumění, podmínky k ochraně podle zvláštních předpisů. 

Současně Vás žádáme o sdělení, zda souhlasíte s tím, aby pozemky, u nichž je vyžadován souhlas 

vlastníka a příslušného správního orgánu ve smyslu § 3 odst. 3 zákona, byly řešeny v pozemkové 

úpravě.   

Obec Bohunice, Obec Tvrzice, Obec Čepřovice, Obec Krajníčko a Město Bavorov s jejichž územním 

obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, mohou do 30-ti dnů od obdržení 

tohoto vyrozumění - výzvy - přistoupit jako účastníci řízení dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona. 

Bližší informace o předmětné pozemkové úpravě je možno získat na Pobočce Prachatice, Vodňanská 329, 383 

01 Prachatice, Ing. Šebesta František, tel.  702 126 657, e-mail: f.sebesta@spucr.cz  

 
S pozdravem 
 
 
otisk razítka 
 
Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 
 
Příloha 
 1. Zájmové území KoPÚ v k.ú. Javornice u Dubu 

 
Dle rozdělovníku 
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