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Zahájení řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. STRUŽINEC u Lomnice
nad Popelkou a navazující části k.ú. LOMNICE nad Popelkou

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily (dále jen
„pobočka“) v rámci plánu zahájení komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních
územích na okrese Semily a na základě posouzení důvodů, naléhavosti a účelnosti pozemkových
úprav v jednotlivých katastrálních územích zahajuje KoPÚ v katastrálním území Stružinec u Lomnice
nad Popelkou.
Hlavními důvody pro zahájení pozemkových úprav jsou veřejný zájem, zpřístupnění pozemků,
zajištění prostupnosti krajiny, protierozní ochrana území a doplnění interakčních prvků do volné
krajiny. Z důvodu zajištění návaznosti opatření plánu společných zařízení mezi k.ú. Stružinec
u Lomnice n. P. a sousedním katastrálním území Lomnice nad Popelkou byly do obvodu KoPÚ
zařazeny i navazující pozemky z k.ú. Lomnice nad Popelkou.
S odkazem na výše uvedené pobočka zahajuje podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 139/2002Sb.,
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“) řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Stružinec u Lomnice nad Popelkou a navazující části sousedního katastrálního území Lomnice
nad Popelkou.
V příloze Vám zasíláme Oznámení o zahájení řízení a podle ust. § 6 odst. 5 zákona Vás žádáme
o jeho vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Vašeho úřadu. Po uplynutí této lhůty Vás žádáme
o zaslání vyvěšeného dokumentu – potvrzeného podpisem zástupce obce a otiskem razítka obce
s vyznačením data vyvěšeno – sejmuto zpět na adresu pobočky: Pobočka Semily, Bítouchovská
1, 513 01 Semily.
V současné době probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zpracovatele návrhu pozemkových
úprav a shromažďování podkladů nutných pro zpracování návrhu pozemkových úprav v tomto
katastrálním území (soubor geodetických informací, soubor popisných informací, aktualizace
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bonitovaných půdně ekologických jednotek, územně plánovací dokumentace, terénní průzkumy
apod.). Cíle a hlavní zásady pozemkových úprav budou stanoveny po jejich vyhodnocení.
S pozdravem

Ing. Dáša Zemanová
vedoucí Pobočky Semily
Státní pozemkový úřad
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