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Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v části 
katastrálního území Janov u Litomyšle a v části katastrálního území Čistá u Litomyšle 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický, Pobočka Svitavy (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012Sb., 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 
„zákon“)  

z a h a j u j e 
 

v souladu s ustanoveními § 6 zákona, v souvislosti s realizací veřejně prospěšné stavby D35 Janov – 
Opatovec, řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v části katastrálního území 
Janov u Litomyšle a v části katastrálního území Čistá u Litomyšle. 
 

Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední 
desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Janov a Obecního úřadu Čistá (současně se 
zveřejňuje i v elektronické podobě na webových stránkách Státního pozemkového úřadu – 
www.spucr.cz). Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav.  
 

O termínu konání úvodního jednání (§ 7 zákona), na kterém bude provedeno seznámení s účelem, 
formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou předpokládaní účastníci řízení 
písemně vyrozuměni.   
 
 

 
 
Ing. Miloš Šimek 
vedoucí Pobočky Svitavy 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
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Příloha: Předběžný obvod komplexních pozemkových úprav 

 
  

 




