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Dle rozdělovníku 

ADRESA: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
  
DATUM: 18. 7. 2012 
  
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tutleky a části k.ú. Slemeno u RK - 
pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 
  
Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou (dále jen „pozemkový úřad“), jako věcně a místně 
příslušný správní úřad dle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 písm. b) 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“) zahájil v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona v katastrálním 
území Tutleky a části k.ú. Slemeno u RK řízení o komplexních pozemkových úpravách. 
 
Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je Sdružení firem 
Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto a Geodézie 
Východní Čechy spol. s.r.o., J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové - 
  
Ing. Jaroslav Štefan 
Ing. Luděk Hlavatý 
Ing. Jiří Čížek 
Ing. Aleš Černý 
Ing. Jiří Dyntar 

Jitka Drábková 
Aneta Tobolková 
Pavel Javůrek 
Jakub Hejcman 
Jaroslav Krudenc 

Pavel Vízek 
Zuzana Rovenská 
Josef Šplíchal Dis. 
Ing. Petr Adámek 
Ing. Eliška Nováková 

mohou dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění 
pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, 
nestanoví-li zvláštní předpis jinak. 
Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v 
důsledku výkonu činnosti pro pozemkové úpravy, mají právo na náhradu této újmy v 
penězích. Právo na náhradu újmy musí být uplatněno u pozemkového úřadu, jde-li o porosty, 
nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího 
vzniku, jinak právo zaniká (§ 6 odst. 10 zákona). 
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