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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o pokračování řízení o Komplexních pozemkových úprav v 
katastrálním území Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice  
 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové (dále jen 
„pobočka“), jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2002 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů a podle § 19 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 „zákona“)  
 

oznamuje  
 
v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu, že pokračuje v řízení o Komplexních pozemkových 
úpravách v katastrálním území Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice, neboť 
odpadla překážka, pro niž bylo řízení přerušeno.  
 
Překážka řízení spočívala v žalobě proti rozhodnutí čj. SPU 531646/2018 ze dne 6.3.2019, o zamítnutí odvolání 
a potvrzení rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků v k.ú. Mokrovousy, včetně ucelené 
části k.ú. Dohalice a Třesovice čj. SPU 284408/2018 ze dne 8.8.2018.  
 
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení – ekonomiky řízení doručuje pobočka toto oznámení pouze veřejnou 
vyhláškou.  
 
 
Obec Mokrovousy, Obec Dohalice a Obec Třesovice žádáme o vystavení této veřejné vyhlášky po dobu 15 
dnů na úřední desce, počínaje dnem 16.12.2020. Dále bude tato veřejná vyhláška vystavena na úřední desce 
pobočky v tištěné i elektronické podobě.  
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
 

 
 
 

 
Dle rozdělovníku 
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