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Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav Stolany 

 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 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 
„zákon“)  
 

z a h á j i l 
 

v souladu s ust. § 6 zákona dne 25. 1. 2020 
řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Stolany, 

obec Stolany. 
 
V rámci přípravných prací pro vypracování návrhu pozemkových úprav byl s ohledem na dosažení 
cílů pozemkových úprav rozšířen jejich obvod o navazující části sousedních katastrálních území, a to 
katastrálního území Sobětuchy, obec Sobětuchy, ve výměře přibližně 0,2 ha, katastrálního území 
Rabštejnská Lhota, obec Rabštejnská Lhota, ve výměře přibližně 5 ha, katastrálního území Čejkovice 
u Mladoňovic, obec Mladoňovice, ve výměře přibližně 45 ha, katastrálního území Skupice u Chrudimi, 
obec Morašice, ve výměře přibližně 0,4 ha a katastrálního území Lány u Bylan, obec Lány, ve výměře 
přibližně 4 ha. Předpokládaný rozšířený obvod je zakreslen v přiložené mapě. 

 
Předpokládaní účastníci řízení budou písemně vyrozuměni o termínu konání úvodního jednání 
(§ 7 zákona), na kterém budou seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem 
komplexních pozemkových úprav.  
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