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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březina u Jičína s rozšířeným obvodem 
o část k.ú.Holín, Ohaveč a Podhradí u Jičína – žádost o vyložení soupisu nároků vlastníků 
pozemků 
  
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Březina u Jičína 
s rozšířeným obvodem o část k.ú.Holín, Ohaveč a Podhradí u Jičína zabezpečil Krajský pozemkový 
úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín v souladu s ustanovením § 8 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“), vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich 
ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního 
práva, věcného břemene a nájemního vztahu na dobu určitou. Vyhotovením soupisu nároků (vč. 
ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Březina u Jičína – firma GEOŠRAFO s.r.o., Zemědělská 1091, Hradec Králové. 
  
V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona Vás žádáme o jeho vyložení po dobu 15 dnů (počínaje 
dnem 1.7.2013) na Obecním úřadě v Březině, Holíně, Ohavči a na úřadu Městyse Podhradí 
(způsobem v místě obvyklým). Po uplynutí výše uvedené doby Vás žádáme o zaslání oznámení o 
vyložení soupisu nároků s vyznačenými termíny vyložení zpět na adresu Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočky Jičín. 
  
  
  
  
  
  
Ing. Jaromír Krejčí 
vedoucí Pobočky Jičín 
Státní pozemkový úřad 

  

  
  
Přílohy: 
1. Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků 
2. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
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