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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice 
a Vlkov u Jaroměře - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec 
Králové jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
podle ust. § 19 písm. a) 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 dle ust. § 6 odst. 1 zákona v 
katastrálním území Černožice n/L, Semonice a Vlkov u Jaroměře řízení o komplexních 
pozemkových úpravách. 
 
Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je společnost Geoplan Hradec Králové – 
společnost geodetů a projektantů, Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO 18844031.  
Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav: 
Ing. Vladimír Dušek 
Ing. Magdaléna Hofmanová  
Jana Skotnicová. 
 
V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona mohou: 
Hana Stříhavková (SPÚ, Pobočka Hradec Králové) 
Renata Festová (SPÚ, Pobočka Hradec Králové) 
Ing. Petr Sádovský (Katastrální úřad pro KHK, KP Hradec Králové) 
Ing. Jitka Balcarová (Katastrální úřad pro KHK, KP Náchod) 
Pavel Beránek (Obec Černožice) 
Ing. Jaroslav Veverka (Obec Vlkov) 
Norbert Kreisl (Město Jaroměř) 
 
po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti 
vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.  
 
Poučení: 
Výše uvedené pověřené osoby mají povinnost při vstupu na pozemky na požádání vlastníka 
pozemku toto pověření předložit společně s občanským průkazem. 
 
Obec Černožice, Obec Vlkov a Město Jaroměř žádáme v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona o 
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce v písemné i elektronické podobě po dobu 15 dnů, 

 
Dle rozdělovníku 
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počínaje dnem 16.11.2020. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení nám zašlete toto pověření s vyznačením 
data sejmutí, razítko a podpis zpět na adresu: Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové, 
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové. 
 
 
 
 
 
Lenka Boguschová 
pověřená řízením  
Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
Vyvěšen dne:  16.11.2020       Sejmuto dne: 
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