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 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Veselá u Semil a Kotelsko 
 – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků  

  

V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselá u Semil 

a Kotelsko a navazujících částech sousedních katastrálních území Křečovice pod Troskami, 

Rváčov, Tuhaň u Stružince, Žernov a Žlábek zabezpečil Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 

vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav, ve znění pozdějších 

předpisů, prostřednictví zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav společnosti 

GRID a spol., a.s., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 vypracování aktualizovaných soupisů 

nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“). 

 

K této úpravě došlo na základě podaného nesouhlasu s řešením pozemků zapsaných na LV č. 8 

pro katastrální území Veselá u Semil v rámci komplexních pozemkových úprav. V této souvislosti 

byl nově vypočten opravný koeficient, kterým jsou přepočteny nároky všech vlastníků pozemků 

řešených dle § 2 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. Opravný koeficient má nyní hodnotu 0,999349. 

 

Jelikož došlo v rámci změny obvodu upravovaného území i ke změně opravného koeficientu jsou 

aktualizované soupisy nároků, počínaje dnem 8. 2. 2016 znovu vyloženy po dobu 15 dnů 

(tj. do 23. 2. 2016) na Obecním úřadě ve Veselé (současně je také k nahlédnutí na Pobočce 

Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily).  
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K aktualizovaným soupisům nároků nelze v souladu s § 8 odst. 1 zákona podat námitky proti 

opravám výměr pozemků vyplývajícím z nového zaměření skutečného stavu. Souhlasy udělené 

dle § 3 odst. 3 zákona a požadavky dle § 12 vyhlášky jsou platné i pro aktualizované soupisy 

nároků.  

  
  
  
 
 
 
Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily 
Státní pozemkový úřad 
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