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Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Trotina a v navazující části
k.ú. Rohoznice u Hořic a části k.ú. Zábřezí - oznámení o zahájení řízení
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov jako věcně a místně
příslušný správní úřad 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“), zahájil, v souladu
s ustanoveními § 6 zákona, řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území (dále
jen „k.ú.“) Trotina a v navazující části sousedícího k.ú. Rohoznice u Hořic a části k.ú. Zábřezí
(dále jen „KoPÚ Trotina“).
Řízení bylo zahájeno dnem 10.5.2016, na základě vyhodnocení potřeb a požadavků vlastníků
pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v daném katastrálním území.
Dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona oznamuje tuto skutečnost příslušnému katastrálnímu úřadu a
dalším orgánům a organizacím (tyto úřady stanoví do 30 dnů po obdržení tohoto vyrozumění
podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů). Ve smyslu tohoto Vás žádáme o
vydání stanoviska, týkajícího se ochrany zájmů ve Vámi svěřené působnosti respektive o stanovení
podmínek podle zvláštních předpisů, a to do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení. (Pokud Vaše
stanovisko ve stanoveném termínu neobdržíme, předpokládáme, že v zájmovém území KoPÚ
Trotina nejsou Vaše zájmy pozemkovou úpravou dotčeny.) Rozsah předpokládaného území
řešeného pozemkovou úpravou je znázorněn v příloze.
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