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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rokytno a na části katastrálního území Chvojenec 
pozvánka – stanovení náhradního termínu konzultace 
 
 
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rokytno a na části 
katastrálního území Chvojenec (dále jen „KoPÚ“) zabezpečil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice (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, zabezpečila pobočka 
vypracování soupisu nároků jen podle výměry pozemků.  
 
Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu KoPÚ – firma Agroplan 
s.r.o. Jeremenkova 9, Praha 4, 147 00. 
 
V návaznosti na vládní opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19 byla pobočka nucena 
oznámením ze dne 19.3.2020 ( č.j. SPU 103574/2020/Ho) konzultaci  určenou na den 31.3.2020 zrušit.  
 
Z výše uvedených důvodu Pobočka, k podpoře práv vlastníků pozemků a k podrobnějšímu vysvětlení a bližšímu 
seznámení se s obsahem soupisu jejich nároků stanovuje nyní náhradní termín bezplatné konzultace, kterou 
poskytne zpracovatel návrhu pozemkových úprav.  
 
 
Konzultace se zpracovatelem bude vlastníkům pozemků umožněna dne 28.7.2021 (středa) v době:                  
od 9.00 do 12.00 hodin a v době od 13.00 do 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Rokytno. 
 
 
Případný vhodnější termín a místo schůzky lze domluvit také osobně (telefon: 721 955 080, e-mail: 
dlouhy@agroplan.cz).  
 
Jednání se uskuteční za dodržení všech aktuálně platných proti epidemiologických opatření (dodržení 
rozestupů, zakrytí horních cest dýchacích a využití desinfekce rukou). 
 
 
 
 
 

 
Dle rozdělovníku 
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Vzhledem k tomu, že další etapou zpracování návrhu KoPÚ bude návrh nového uspořádání pozemků, 
vyzýváme Vás k využití této konzultace, kde bude možné rovněž předat Vaše náměty a požadavky 
týkající se uspořádání Vašich pozemků (např. umístění pozemků, jejich scelení, tvar, vyrovnání hranic, 
zabezpečení přístupu, rozdělení spoluvlastnictví). 

 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Doležal 
vedoucí Pobočky Pardubice 
Státní pozemkový úřad 
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