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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín 
Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

 
 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka: SPU 283641/2021 
Spisová značka: 2RP7688/2014-514202/03/04 
 
Vyřizuje.:  Ing. Dana Satrapová 
Tel.:  602640793 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  d.satrapova@spucr.cz 
 
Datum:  13. 9. 2021 
 
 
 
 
 

 
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek – komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Vysoké Veselí s rozšířeným obvodem do k.ú. Veselská Lhota, 
Chotělice, Velešice a Vlhošť. 
 
 
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vysoké Veselí s rozšířeným 
obvodem do k.ú. Veselská Lhota, Chotělice, Velešice a Vlhošť (dále jen „KoPÚ“) zabezpečil Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín (dále jen „pobočka“) v souladu s ust. § 
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, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a 
věcného břemene. V případě, kdy se v obvodu KoPÚ vyskytují pozemky, které nevyžadují řešení ve smyslu ust. 
§ 2 zákona, zabezpečí pobočka vypracování soupisu nároků jen podle výměry pozemků. Vyhotovením soupisu 
nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu KoPÚ – Ing. Mária Kučerová ze sdružení firem 
GROMA PLAN s.r.o. + POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., Plachého 40, 30100 Plzeň. 
 
Tento soupis nároků je, počítán dnem 30.9.2021 vyložen po dobu 15 dnů na Městském úřadě ve Vysokém 
Veselí (současně je také k nahlédnutí v kanceláři Pobočky v Jičíně). 
 
Námitky k vyloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky v Jičíně, 
Havlíčkova 56, 50601 Jičín v termínu do 22.10.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaromír Krejčí 
vedoucí Pobočky Jičín 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:  30. 9. 2021                                                                               Sejmuto: 
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín 
Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

 
 
Naše značka: SPU 285099/2021 
Spisová značka: 2RP7688/2014-514202/03/04 
 
Vyřizuje.:  Ing. Dana Satrapová 
Tel.:  602640793 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  d.satrapova@spucr.cz 
 
Datum:  15. 9. 2021 
 
 
 
 
Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín (dále jen „pobočka“) 
vyzývá v souvislosti s řízením o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vysoké Veselí (dále jen „KoPÚ“) 
osoby oprávněné z „historických“ věcných břemen v obvodu komplexních pozemkových úprav, jejichž zápis byl 
do katastru nemovitostí převzat z pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy a které jsou 
v katastru nemovitostí zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, aby se přihlásily pobočce 
nejpozději do jednoho roku od zveřejnění této výzvy. 
 
k.ú. Vysoké Veselí: 
 
  Oprávnění pro      LV   Parcelní číslo  Typ vztahu  poznámka 
 Dejlová Emilie 
 adresa neznámá 

  125    442/19  Věcné břemeno výměnku  Usnesení soudu číslo deníku       
1242/1949 

 Klusáková Františka 
 adresa neznámá 

  460    443/58, 443/67 
  471/7 

 Věcné břemeno požívání  Usnesení soudu číslo deníku     
291/1936 

 
 
 
Nepřihlásí-li se tato osoba pobočce ve stanovené lhůtě, stávající osobní věcné břemeno váznoucí na pozemku 
zahrnutém do obvodu KoPÚ nepřejde v souladu s ust. § 11 odst. 15 cit. zákona návrhem do nového stavu dle 
KoPÚ.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaromír Krejčí 
vedoucí Pobočky Jičín 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
 
Vyvěšeno: 30. 9. 2021 
 
 
 
Sejmuto: 
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín 
Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

 
 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka: SPU 283911/2021 
Spisová značka: 2RP21093/2014-514202/03/04 
 
Vyřizuje.:  Ing. Dana Satrapová 
Tel.:  602640793 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  d.satrapova@spucr.cz 
 
Datum:  13. 9. 2021 
 
 
 
 
 

 
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek – komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Veselská Lhota s rozšířeným obvodem do k.ú. Hradištko a 
Vlhošť. 
 
 
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselská Lhota s rozšířeným 
obvodem do k.ú. Hradištko a Vlhošť (dále jen „KoPÚ“) zabezpečil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 
úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín (dále jen „pobočka“) v souladu s ust. § 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, a 
to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene. V případě, kdy 
se v obvodu KoPÚ vyskytují pozemky, které nevyžadují řešení ve smyslu ust. § 2 zákona, zabezpečí pobočka 
vypracování soupisu nároků jen podle výměry pozemků. Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) 
byl pověřen zpracovatel návrhu KoPÚ – Ing. Mária Kučerová ze sdružení firem GROMA PLAN s.r.o. a 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., Plachého 40, 30100 Plzeň. 
 
Tento soupis nároků je, počítán dnem 30.9.2021 vyložen po dobu 15 dnů na Městském úřadě ve Vysokém 
Veselí (současně je také k nahlédnutí v kanceláři Pobočky v Jičíně). 
 
Námitky k vyloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Jičín, Havlíčkova 
56, 50601 Jičín v termínu do 22.10.2021 
 
 
 
 
 
Ing. Jaromír Krejčí 
vedoucí Pobočky Jičín 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 30. 9. 2021                                                                   Sejmuto: 
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín 
Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

 
 
Naše značka: SPU 285590/2021 
Spisová značka: 2RP21093/2014-514202/03/04 
 
Vyřizuje.:  Ing. Dana Satrapová 
Tel.:  602640793 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  d.satrapova@spucr.cz 
 
Datum:  13. 9. 2021 
 
 
 
 
Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín (dále jen „pobočka“) 
vyzývá v souvislosti s řízením o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Veselská Lhota (dále jen „KoPÚ“) 
osoby oprávněné z „historických“ věcných břemen v obvodu komplexních pozemkových úprav, jejichž zápis byl 
do katastru nemovitostí převzat z pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy a které jsou 
v katastru nemovitostí zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, aby se přihlásily pobočce 
nejpozději do jednoho roku od zveřejnění této výzvy. 
 
k.ú. Veselská Lhota: 
 
 Oprávnění pro    LV    Parcelní číslo  Typ vztahu  poznámka 
 Dejl František 
 adresa neznámá 
 Dejlová Františka 
 adresa neznámá 

  246         144/3  Věcné břemeno     
 braní vody 

 Usnesení soudu číslo deníku 2238/1936 

 Dejl František 
 adresa neznámá 
 Dejlová Františka 
 adresa neznámá 

  246         144/20  Věcné břemeno     
 braní vody 

 Usnesení soudu číslo deníku 2238/1936 

 
 
Nepřihlásí-li se tato osoba pobočce ve stanovené lhůtě, stávající osobní věcné břemeno váznoucí na pozemku 
zahrnutém do obvodu KoPÚ nepřejde v souladu s ust. § 11 odst. 15 cit. zákona návrhem do nového stavu dle 
KoPÚ.  
 
 
 
 
 
Ing. Jaromír Krejčí 
vedoucí Pobočky Jičín 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
 
Vyvěšeno: 30. 9. 2021 
 
 
Sejmuto: 
 


