
 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:    
Naše značka:  SPU 275145/2015_MY 
Spisová zn.: 2RP7321/2011-130748/1/1 
 
Vyřizuje: Eva Myšáková 
Tel: 727966719 
E-mail: e.mysakova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 

Dle rozdělovníku 

 
DATUM: 1. 6. 2015 
 
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPÚ Častolovice 
 
Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou (dále jen pobočka) jako věcně a místně příslušný orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a podle § 19 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 
v souladu s § 11 odstavce 10 zákona, vydání rozhodnutí č.j.: SPU 200788/2015 MY ze dne 
25.5.2015 dle § 11 odst. 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv a o přechodu nebo 
zrušení věcného břemene k pozemkům dotčeným komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. 
Častolovice a části k.ú. Čestice u Častolovic, Hřibiny, Velká Ledská, Libel, Synkov a Kostelec nad 
Orlicí. 
Rozhodnutí č.j.: SPU 200788/2015 MY ze dne 25.5.2015 je se všemi náležitostmi uloženo u 
pobočky, na úřadu Městyse Častolovice, Obecním úřadu Čestice, Hřibiny – Ledská, Libel, Synkov-
Slemeno a Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, kde je možno do něho nahlédnout. Současně 
pobočka doručuje shora uvedené rozhodnutí, které je nedílnou součástí této vyhlášky, všem 
vlastníkům pozemků a osobám dotčeným přechodem věcných břemen a jiných právních vztahů, 
známým pozemkovému úřadu. K doručovanému rozhodnutí je připojena jen ta část přílohy, která se 
dotýká konkrétní osoby (§ 11 odst.10 zákona). 
Tato veřejná vyhláška bude spolu s rozhodnutím č.j.: SPU 200788/2015 MY ze dne 25.5.2015 
vyvěšena  po dobu 15 dnů na úřední desce Městyse Častolovice, Obecním úřadu Čestice, Obecním 
úřadu Hřibiny – Ledská, Obecním úřadu Libel, Obecním úřadu Synkov-Slemeno a Městském úřadu 
Kostelec nad Orlicí a na úřední desce Pobočky Rychnov nad Kněžnou v tištěné podobě a 
v elektronické podobě na adrese www.eAGRI.cz  
 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

  

 
 
 
Přílohy: 
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – KoPÚ Častolovice 
Příloha č. 4 – účastníci řízení 
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