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VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Oznámení o rozšíření obvodu řízení o provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přepychy u
Opočna o část k.ú. Očelice, část k.ú. Záhornice a část k.ú. Nová Ves u Voděrad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou (dále jen „pobočka“)
jako věcně a místně příslušný správní 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“)
rozšiřuje obvod pozemkové úpravy
v souladu s ustanoveními § 3 odst. 2 zákona o část vedlejšího katastrálního území Očelice a část k.ú.
Záhornice, která bezprostředně navazuje na kat. území Přepychy u Opočna, upravované komplexními
pozemkovými úpravami.
Katastrální hranice mezi k.ú. Přepychy u Opočna a k.ú. Očelice vede středem polní cesty, která tvoří tzv.
spůlnou hranici, mezi parcelami KN 432 v k.ú. Očelice a PK 1047 v k.ú. Přepychy a která dle dohody
s Katastrálním pracovištěm Rychnov n. Kn. má být v rámci komplexních pozemkových úprav odstraněna.
Katastrální hranice mezi k.ú Přepychy a k.ú. Záhornice vede středem okresní silnice mezi parcelami KN
1119 v Přepychách a KN 543 v Záhornici. Při zjišťování hranic vnějšího obvodu požádal správce (Správa
silnic Hradec Králové) s právem hospodařit se svěřeným majetkem, o posun dotčené hranice na kraj
silničního tělesa. Na hranici k.ú. Přepychy a k.ú. Nová Ves u Voděrad je parcela KHk – Správa silnic, která
vede lesem, ovšem skutečný průběh silnice vede po pozemcích jiných vlastníků. Změna katastrální hranice
se navrhuje po kraji stávající komunikace.
Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce
pobočky, na úřední desce Obecního úřadu Přepychy u Opočna a Obecního úřadu Očelice (současně se
zveřejňuje i v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
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