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Ylastníkům pozemků

dotčených KPÚ Synkov-Slemeno

Miroslav Hanuš
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PU_Rychnov@mze,cz

ADRESA: JIRÁSKOVA

DATUM: l1.8.20l
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Vytyčenípozemků po pozemkoyé úpravě v kat územíchSlemeno u RK, Synkov a ěásti Libel
Ministerstvo zemědělství - Pozemkorý uřad y Rychnově nad Kněžnou hodlá zadat vytyčeníjiž
v katastru nemovitostí zapsaného projektu KPÚ v k.ú. Slemeno u RK, k.ú. Synkov a přilehlé části
k.ú. Libel. Jedná se o geodetické vytyčenívlastnických hranic pozemků v terénu. Předpokládaný
termín vytyčeníhranic pozemků je říjen - listopad 20ll.
S ohledem na realné obhospodařování a hospodárnost prací se předpokládá vytyčenípouze těch
hranic, které jsou významné pro hospodaření nebo pro bezprosťední nakládání s pozemky
(oplocení apod.). Nebudou vytyčovány hranice pozemků již při KPÚ
(hranice podél
"ytyčené
vn§j#ho,*Ýnitfuho obvodu upťavovaného úzeiní,hranice v lesích, ...) a irranice uvnitř souvislých
bloků zemědělské půdy, kde se předpokládáznčeni hraničníchbodů zemědělskou či jinou činností.
Vytyčenívlastnických hranic pozemků, jejichž lomovó body jsou v katasťu nemovitostí
v souvislosti s provedením pozemkov,ých úprav označeny trvalou stabilizací, lze hradit z prostředků
státu pouze jednou. V současnosti nevytyčenéhranice pozemků tedy mohou bYt na požádáni
vytyčeny i později (zákon č.139120002 Sb.) nazél<Iadě aktuální potřeby vlastníka.
Žádráme vlastníkv pozemků. aby svoje požadaVhv na vytvčenívlastnických hranic pozemků
uplatnili u Pozemkového uřadu v Rychnově nad Kněžnou nejpozději do 5. záff 2011. Opožděně
podaným žádostem již nebude možno v tomto roce vyhovět.

K uplatnění žádosti je možro použítformulař na druhé straně tohoto dopisu. K žádosti je vhodné
přiložit mapku (e přílohou zasilaného rozhodnutí) se zákresem hranic parcel, které požadujete
vytyčit a teleforrní čísloči e-mailovou adresu pro případné upřesnění vašeho požadavku.
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