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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o rozšíření upravovaného území komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Tutleky 

 
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou jako věcně a místně 
příslušný správní orgán dle § 19 a § 20 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“) 
 

Oznamuje rozšíření upravovaného území komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Tutleky o část katastrálního území Slemeno u Rychnova nad 

Kněžnou 
 

 
v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách 
v katastrálním území Tutleky. 
Mze- Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou v souladu s ust. § 4 odst. 1 a §6 odst. 4 a 5 
zákona č. 139/2002 Sb. zahájil dne 28.10. 2011 řízení ve věci komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Tutleky. Na základě podrobného šetření zahrnutého území pozemkový úřad 
posoudil jako vhodné k dosažení cílů pozemkových úprav rozšířit obvod do sousedního 
navazujícího kat. území Slemeno u Rychnova n.Kn. Předmětem pozemkových úprav jsou 
všechny pozemky v území dotčeném pozemkovou úpravou bez ohledu na dosavadní způsob 
využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. 
Účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou vlastníci pozemků, právnické a fyzické osoby, 
jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být pozemkovou úpravou dotčena a obce 
v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav (§5 zákona č. 
139/2002 Sb). 
 
Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na 
úřední desce Pozemkového úřadu Rychnov nad Kněžnou a na úřední desce Obce Tutleky a 
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Obce Synkov (současně se zveřejňuje i v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz). 
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 účastníci řízení 
vyrozuměni písemně. 
   
   
   
   
 Mgr. Alena Rufferová 
ředitelka Pozemkového úřadu Rychnov nad 
Kněžnou 

  
 

  
  
Přílohy: 
Snímek mapy s rozšířením území do k.ú. Slemeno u Rychnova n. Kn. 
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