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ROZHODNUTÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod (dále
jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 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“) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
podle ust. § 11 odst. 4 zákona takto:

rozhodl

návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všeliby zpracovaný jménem
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové pod
č. smlouvy 1278 – 2015 - 514 203 Ing. Pavlem Šilarem, který je osobou úředně oprávněnou k
projektování pozemkových úprav,
se schvaluje.
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu.
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí,
která je součástí výroku.
ODŮVODNĚNÍ
Řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen KoPÚ) v k.ú. Všeliby bylo zahájeno na
základě žádosti obce Studnice ze dne 17. 3. 2009. Součástí žádosti obce byl i souhlas tehdejšího
většinového vlastníka. Jako hlavní důvody pro zahájení pozemkových úprav byly uvedeny: zajištění
přístupu k pozemkům, vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy.
Zahájení řízení o KoPÚ správní orgán oznámil veřejnou vyhláškou SPU 101630/2015 ze dne
2. 3. 2015 vyvěšenou na 15 dní na úřední desce pobočky a obecního úřadu se Studnicích. Pozemkové
úpravy byly zahájeny dne 19. 3. 2015. V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona, pobočka zaslala
oznámení č. j. SPU 123022/2015 o zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy a dalším

organizacím a vyzvala je ke stanovení podmínek k ochraně jejich zájmů podle zvláštních předpisů.
Současně zaslala výzvu SPU 127239/2015 k přistoupení okolním obcím, s jejichž územním obvodem
sousedí pozemky zahrnuté do obvodu KoPÚ. Žádná z obeslaných obcí neměla zájem o přistoupení.
Dne 9. 10. 2015 byla podepsána „Dohoda o stanovení podmínek k ochraně zájmů katastru nemovitostí“
mezi pobočkou a Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod. V
řádném výběrovém řízení bylo vybráno jako zpracovatel KoPÚ Všeliby Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a
ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové, s nímž byla dne 15. 6. 2015
podepsána smlouva o dílo.
Na základě žádosti zpracovatele vydala pobočka dle § 6 odst. 9 zákona pověření ke vstupu na
pozemky SPU 478928/2015 a v říjnu 2015 byly zahájeny přípravné geodetické práce v terénu. V rámci
těchto prací byla provedena revize podrobného bodového polohového pole a zaměření polohopisu
zájmového území. Obvod KoPÚ byl z důvodu návaznosti na plánovanou rekonstrukci polní cesty
dodatečně rozšířen veřejnou vyhláškou SPU 080106/2016 ze dne 17. 2. 2016 o přilehlou část k.ú.
Žernov.
Úvodní jednání se uskutečnilo dne 2. 3. 2016 v hostinci U Novotných v Řešetově Lhotě a účastníci
byli pozváni písemně oznámením č. j. SPU 033760/2016. Oznámení o konání úvodního jednání bylo
rovněž zveřejněno veřejnou vyhláškou č. j. SPU 039305/2016 ze dne 15. 2. 2016, vyvěšenou po dobu 15
dní na úřední desce pobočky, obecního úřadu ve Studnicích a úřadu městysu Žernov. Přítomní účastníci
byli seznámeni s účelem a cílem pozemkových úprav, byli informováni o postupu při zpracování návrhu
pozemkových úprav s ohledem na platný zákon o pozemkových úpravách č. 139/2002 Sb. V souladu
s ustanovením § 7 zákona bylo účastníkům pozemkové úpravy sděleno, že pozemkové úpravy budou
řešeny formou komplexních pozemkových úprav s uspořádáním vlastnických práv a popřípadě i s nimi
souvisejících věcných břemen. Dále byli vlastníci seznámeni s návrhem obvodu pozemkové úpravy
a s pravděpodobnou výměrou upravovaného území pozemkovou úpravou cca 123 ha.
Kromě toho bylo účastníkům sděleno, že oceňování pozemků se provede dle platné cenové
vyhlášky, tj. zemědělská půda bude oceněna dle kódů BPEJ (bonitovaných půdně ekologických
jednotek). Referenčním bodem, od kterého se bude počítat průměrná vzdálenost pozemků, byla zvolena
zvonička v centru katastrálního území Všeliby.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona byl na úvodním jednání zvolen sbor zástupců v počtu 8
členů, který zastupoval vlastníky pozemků při všech jednáních ohledně zpracování plánu společných
zařízení a návrhu pozemkových úprav. Z 8 členů byli 3 volení, 4 nevolení a 1 náhradník. Z úvodního
jednání byl pořízen zápis, který byl zaslán všem pozvaným účastníkům.
V dubnu 2016 bylo s měsíčním předstihem dle § 8 vyhlášky 13/2014 sb. o postupu při provádění
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen vyhlášky) oznámeno
dokumentem č. j. SPU 196795/2016 konání zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ. Toto
oznámení bylo zveřejněno na úředních deskách obecního úřadu Studnice a městysu Žernov. Vedoucí
pobočky jmenoval komisi na zjišťování průběhu hranic pozemků pod č. j. SPU 197119/2016 a dopisem
s řádně vykázaným doručením ze dne 4. 5. 2016 č. j. SPU 206211/2016 byli dotčení vlastníci pozváni ke
zjišťování průběhu hranic pozemků, které proběhlo šetřením v terénu 26. – 27. 5. 2016. S průběhem
vlastnických hranic na obvodu KoPÚ byli vlastníci seznámeni při místním šetření v terénu. V obvodu
pozemkových úprav se nenacházejí žádné pozemky neřešené ve smyslu ust. § 2 zákona, tj. pozemky,
u kterých se pouze obnovuje soubor geodetických informací. Výsledkem zjišťování průběhu hranic
pozemků byly geometrické plány č. 83-9656/2016, 165-9656/2016, 289656/2016-a, 84-9656/2016, 289656/2016-b, 82-9656/2016, 150-9656/2016, 272-9656/2016, 859656/2016, 86-9656/2016, 899656/2016, které byly dne 16. 12. 2016 zapsány do katastru nemovitostí.
Dne 18. 1. 2017 od 14 hod proběhlo na pobočce dle ustanovení §11 odst. 1 vyhlášky jednání
o nesouladech druhů pozemků, mezi zástupci pobočky, zpracovatele a odborem životního prostředí MěÚ
Náchod. Do soupisu nároků byl následně uveden druh pozemku dle výsledků tohoto jednání. Poté od
16 hod proběhlo první jednání sboru zástupců a zároveň první kontrolní den v zasedací místnosti OÚ ve
Studnicích.
Po stanovení rozsahu upravovaného území zapsáním geometrických plánů, pobočka zajistila
vypracování soupisu nároků vlastníků dle ustanovení § 8 zákona. Soupis nároků byl vyložen od 8. 3.
2017 po dobu 15 dnů v budově obecního úřadu ve Studnicích a na pobočce, pod č. j. SPU 077079/2017.
Vlastníkům byly nárokové listy spolu s přílohami a informacemi o vyložení zaslány dopisem s řádně
vykázaným doručením č. j. SPU 0777776/2017. Jednání s vlastníky za účelem odsouhlasení nárokových
listů proběhlo ve Studnicích (v budově obecního úřadu) dne 27. 3. 2017. K vyloženému soupisu nároků
byla podána námitka vlastníka LV 477, která byla vyřízena dle požadavku vlastníka. Vlastníci, na jejichž
LV se nacházejí pozemky podle ust. § 3 odst. 3 zákona, kteří se k vyloženým nárokům nevyjádřili ve
stanovené lhůtě, byli vyzváni dopisem č. j. SPU 262727/2017 ze dne 2. 6. 2017, aby tak učinili do
19. 6. 2017.
Podle § 9 odst. 8 zákona byl vypracován plán společných zařízení (dále jen PSZ) a 27. 3. 2017
projednán se sborem zástupců, který jej posoudil jako odpovídající ve vztahu k ustanovení § 2 zákona
a vyslovil s ním souhlas. Následně byl PSZ předložen i dotčeným orgánům státní správy a dotčeným
organizacím, jejichž podmínky byly akceptovány. Poté jej pobočka dne 14. 6. 2017 předložila Regionální
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dokumentační komisi pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj k posouzení. S požadavky
a připomínkami komise byl seznámen sbor zástupců na jednání dne 27. 6. 2017 a změny byly následně
do PSZ zapracovány. Doplněný PSZ byl řádně schválen zastupitelstvem obce Studnice dne 23. 8. 2017
a zastupitelstvem městyse Žernov dne 18. 9. 2017. Po projednání návrhu pozemkových úprav byla
provedena aktualizace PSZ z důvodu vytvoření dvou doplňkových cest, která byla schválena na jednání
zastupitelstva obce Studnice dne 11. 6. 2018.
Celková výměra upravovaného území činila 125 ha, celkový počet dotčených listů vlastnictví (dále
jen LV) byl 45. Do pozemkových úprav vstupovalo 306 parcel a vystupuje 135 parcel. Průměrná velikost
parcel před úpravami činila 4071 m2, po úpravách 9228 m2.
U zemřelých vlastníků pozemků, kde neexistovalo pravomocné rozhodnutí soudu o dědictví, byly
účastníky řízení osoby podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. Opatrovník byl zřízen dědicům
celkem tří vlastníků, zapsaných na dvou listech vlastnictví. Opatrovníkem pro dědice vlastníků
zapsaných na LV 230 se stala Obec Studnice na základě usnesení pobočky č.j. SPU 211065/2016, které
nabylo právní moci dne 25. 5. 2016, opatrovníkem pro dědice vlastníků zapsaných na LV 229 se stal po
předchozí dohodě známých předpokládaných dědiců pan František Podolník na základě usnesení
pobočky číslo SPU 421159/2017, které nabylo právní moci dne 5. 10. 2017. Do dnešního dne zastupuje
opatrovník dědice paní Anny Hepnarové a pana Jaroslava Hepnara, spoluvlastníky pozemků zapsaných
na LV 230. U dalšího zastupovaného v průběhu řízení pominuly důvody, pro něž byl opatrovník
ustanoven.
Návrh nového uspořádání pozemků byl vlastníkům zaslán zpracovatelem doporučeným dopisem
14. 11. 2017 současně s pozvánkou na projednání, které proběhlo 6. 12. 2017 na obecním úřadě ve
Studnicích. Námitky a připomínky byly řešeny ústně při tomto jednání nebo korespondencí se
zpracovatelem. Nesouhlasy nebo připomínky byly s vlastníky řádně projednány a vysvětleny nebo
zapracovány do návrhu nového uspořádání.
Vlastníci, kteří se k návrhu nevyjádřili, byli dle § 9 odst. 21 vyzváni dopisem č. j. SPU 057688/2018,
aby tak učinili vzákonné lhůtě 15 dnů. Pokud se vlastníci ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že
dle § 9 odst. 21 zákona s novým uspořádáním pozemků souhlasí. V této fázi byl na pobočku doručen
osobně písemný nesouhlas vlastníka LV 206, který byl vyřešen opravou dle žádosti vlastníka.
Dne 10. 1. 2018 proběhl na obecním úřadě ve Studnicích 2. kontrolní den a jednání sboru, na kterém
byl zhodnocen dosavadní průběh KoPÚ a zároveň představen časový plán postupu prací na rok 2018.
Sbor zástupců rovněž stanovil priority realizace opatření PSZ.
V rámci návrhu nového uspořádání pozemků došlo rovněž k návrhu změny části obecní hranice
mezi obcí Studnice (k.ú. Všeliby ) a městysem Žernov (k.ú. Žernov u České Skalice). Dohoda o změně
průběhu obecní hranice byla dne 22. 1. 2018 odsouhlasena zastupitelstvem městysu Žernov a dne 12. 2.
2018 zastupitelstvem obce Studnice.
Návrhem nového uspořádání nebylo zřízeno žádné nové věcné břemeno. Zrušena pro nadbytečnost
byla dvě břemena přístupu na parcele 77/3 z LV 10001. Ostatní stávající věcná břemena byla převedena
na nově navržené pozemky. Zástavní práva, váznoucí na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav,
přechází podle zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu.
Nebyla uzavřena žádná dohoda o rozdělení spoluvlastnictví.
Přiměřenost ceny, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků z hlediska kritérií
stanovených v § 10 odst. 2, 3, a 4 zákona (cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou
vyšší nebo nižší o výše než 4%, nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud rozdíl
výměry původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10% výměry původních pozemků, nově
navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a
navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20%) nebyla dodržena u těchto vlastníků:
Kritérium přiměřenosti ceny v neprospěch vlastníka bylo překročeno u vlastníka pozemků
evidovaných na LV 93, LV 516, LV 10002. Všichni dotčení vlastníci s překročením kritérií souhlasili. Dále
bylo překročeno ve prospěch vlastníka pozemků evidovaných na LV 10001 - obce Studnice.
Úhrada rozdílu ceny se nevyžaduje, protože byly na toto LV převedeny pozemky, na nichž jsou
návrhem umístěna společná zařízení.
Kritérium přiměřenosti výměry nebylo dodrženo u vlastníků pozemků zapsaných na LV 10001 a LV
10002, dotčení vlastníci s překročením kritérií souhlasili.
Kritérium přiměřenosti vzdálenosti bylo překročeno u vlastníka pozemků zapsaných na LV 10002
a dotčený vlastník s překročením kritérií souhlasil.
Zpracovaný návrh byl vystaven po dobu 30 dnů k nahlédnutí na obecním úřadě ve Studnicích a na
pobočce a to od 21. 3. 2018 do 20. 4. 2018. O vystavení konečného návrhu byli vlastníci informování
dopisem s řádně vykázaným doručením č. j. SPU 129704/2018. V něm byli upozorněni na skutečnost
ustanovení § 11 odst. 1 zákona, že v uvedené lhůtě mohou u pobočky uplatnit své námitky a připomínky
ke zpracovanému návrhu. Současně jim bylo sděleno, že k později podaným připomínkám se již
nepřihlíží. Dále byli vlastníci pozváni na závěrečné jednání.
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Nebyla podána žádná písemná námitka k vystavenému návrhu. Návrh odsouhlasili vlastníci 100%
výměry pozemků řešených v pozemkových úpravách. Z uvedeného důvodu považuje pobočka podmínku
§ 11 odst. 4 za splněnou.
Závěrečné jednání, kde byl shrnut průběh, zhodnoceny výstupy KoPÚ a účastníci byli seznámeni
s dalším postupem, se konalo dne 9. 5. 2018 v restauraci u Kapličky v Červené Hoře. Zápis ze
závěrečného jednání je součástí dokumentace KoPÚ.
Na základě výše uvedených skutečností vydává pobočka toto rozhodnutí o schválení zpracovaného
návrhu, které oznamuje veřejnou vyhláškou a doručuje všem známým účastníkům řízení. Nedílnou
součástí rozhodnutí je i písemná a grafická část návrhu týkající se konkrétního účastníka řízení.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vydá pobočka rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10, odst. 2 zákona. DKM bude spolu s
pravomocným rozhodnutím zaslána Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálnímu
pracovišti Náchod k provedení jeho záznamu. Změna vlastnických poměrů bude následně zapsána do
katastru nemovitostí.
Současně se účastníkům řízení připomíná ust. § 11 odst. 12 zákona, kde je uvedeno, že právní
stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání
rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a
lhůty podle ust. § 10, odst. 2 zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným
pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací se v listinách o nabytí
vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o
nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající
pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pobočka. Jednotlivé pozemky nebo
jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit.
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí Státního
pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj,
Pobočky Náchod (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod
Státní pozemkový úřad

Příloha jako nedílná součást rozhodnutí:
1.
Seznam účastníků řízení
2.
Návrh pozemkové úpravy v katastrálním území Všeliby
Rozdělovník:
I. Obdrží na doručenku známí účastníci řízení uvedení ve zvláštní příloze, kterým se dle ust. § 11
odst. 5 zákona rozhodnutí připojuje z náležitostí návrhu jen ta písemná a grafická část návrhu, která se
dotýká konkrétního účastníka řízení.
II. Ostatním účastníkům řízení se podle ust. § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou
vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky, na úřední desce městysu Žernov a
obecního úřadu Studnice. Na obecním úřadu Studnice lze do schváleného návrhu KoPÚ Všeliby
nahlédnout.
III. Podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude
toto rozhodnutí zveřejněno rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
IV. Po nabytí právní moci obdrží na doručenku Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod
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Příloha č. 1 k výrokové části rozhodnutí ústředí č. j. SPU 258396/2018 . Tato příloha je nedílnou součástí
výroku.
Datum
IČO
Adresa
narozeni
Adámek Martin
1. 1. 1970
Olešnice 68, 54941 Červený Kostelec
Ansorge Ondřej
1. 2. 1991
Všeliby 6, 54701 Studnice
Böhmová Hana Ing.
21. 4. 1951
Jugoslávská 1540, 54701 Náchod - Staré Město nad Metují
Borůvková Anna
13. 10. 1939
Nad Koupadly 256/24, 25101 Říčany - Strašín
Černohlávek Jiří, zástupce
26. 6. 1956
Havlíčkova 1114, 54701 Náchod
zastupovaná Černohlávková Ivana, 7. 8. 1964, Havlíčkova 1114, 54701 Náchod
Česenek Jan
2. 1. 1949
17. listopadu 328, 54941 Červený Kostelec - Lhota za Č. Kostelcem
Česenek Karel
29. 1. 1961
Studnice 15, 54948 Studnice
27. 10. 1988
Tyršova 819, 55203 Česká Skalice
Diblíková Kateřina
Dušek Tomáš
21. 10. 1965
Řešetova Lhota 89, 54701 Studnice
Fábry Petr Ing., zástupce
27. 7. 1962
Na Kruhovce 145, 54911 Dolní Radechová
zastupovaná Fábry Hana, nar. 9. 7. 1938, Všeliby 18, 54701 Studnice
Franc Jiří
24. 8. 1962
Všeliby 32, 54701 Studnice
Hanuš Pavel Ing.
7. 7. 1965
Chrpová 457, 54102 Trutnov - Horní Staré Město
15. 3. 1964
Velký Třebešov 19, 55203 Velký Třebešov
Hanuš Zdeněk
Hanušová Milena
12. 8. 1945
Gen. Kratochvíla 1012, 54941 Červený Kostelec
Hawlová Marcela
13. 6. 1978
Bakov 25, 54701 Studnice
Hejnová Ivana
22. 2. 1966
Zábrodí 18, 54941 Zábrodí
Hepnar Jaroslav
adresa neznámá
Opatrovník:Obec Studnice
Hepnarová Anna
adresa neznámá
Opatrovník:Obec Studnice
Hýbl Štěpán Ing., zástupce
7. 7. 1950
Holandská 526/26, 10100 Praha - Vršovice
zastupovaná Hýblová Lenka, nar. 22. 3. 1954, Všeliby 24, 54701 Studnice
Kinská Ivana
10. 10. 1963
Čechova 448/6, 39701 Písek - Pražské Předměstí
Koláčná Milena
26. 3. 1945
Albertova 650/3, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Studnice 92, 54948 Studnice
Kricnarová Jana
30. 9. 1946
Kyral Vlastimil MUDr., zástupce 15.8.1958
K Zastávce 165/42, 50341 Hradec Králové - Pouchov
Kyralová Miroslava MUDr., nar. 22. 6. 1959, K Zastávce 165/42, 50341 Hradec Králové - Pouchov
Lesy České republiky, s.p.
42196451 Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Martinec Jan, zástupce
20. 1. 1970
Všeliby 9, 54701 Studnice
zastupovaná Martincová Valéria, nar. 14. 5. 1948, Všeliby 9, 54701 Studnice
zastupovaná Pokorná Věra, nar. 8. 11. 1968, Všeliby 9, 54701 Studnice
Mathová Jaroslava
3. 4. 1955
Olešnice 169, 54941 Červený Kostelec
Městys Žernov
00273295 Žernov 112, 55203 Žernov
OBEC STUDNICE
00273082 Studnice 1, 54948 Studnice
Pacák Jan Ing., zástupce
28.5.1976
Hořičky 78, 55205 Hořičky
zastupovaný Pacák Jan, nar. 21. 4. 1950, Hořičky 11, 55205 Hořičky
Plšek Jiří Ing.
2. 6. 1966
Prokopa Holého 432, 54101 Trutnov - Horní Předměstí
Podolník František
Velká Úpa 212, 54221 Pec pod Sněžkou
4. 11. 1949
Regner Jaroslav, zástupce
2. 10. 1952
Třtice 5, 54701 Studnice
zastupovaná, Regnerová Olga, nar. 14. 9. 1953, Třtice 5, 54701 Studnice
Seidl Jaroslav
17. 8. 1984
U Kaštánku 930, 54941 Červený Kostelec
Semerák Václav
10. 1. 1948
Sebuč 3, 55204 Dolany
Správa silnic Královéhradeckého kraje
70947996 Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové - Plačice
Státní pozemkový úřad
01312774 Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov
Syrovátko Pavel
28. 7. 1979
Všeliby 15, 54701 Studnice
Syrovátková Klára
13. 6. 1979
Všeliby 15, 54701 Studnice
Škalda Martin
30. 10. 1969
Všeliby 1, 54701 Studnice
Škaldová Jiřina
18. 10. 1968
Všeliby 1, 54701 Studnice
Škoda Ladislav
13. 3. 1953
Všeliby 3, 54701 Studnice
Škodová Jana
5. 8. 1956
Všeliby 3, 54701 Studnice
Šrůtek Josef
2. 5. 1949
Divadelní 934, 54941 Červený Kostelec
Šrůtková Hana
16. 4. 1952
Divadelní 934, 54941 Červený Kostelec
Tučková Věra
23. 10. 1945
Jiřinková 165, 55203 Česká Skalice - Malá Skalice
Tylš Filip
4. 7. 1995
Všeliby 23, 54701 Studnice
Tylš Jaroslav
9. 1. 1943
Gen. Kratochvíla 1015, 54941 Červený Kostelec
Tylš Petr
4. 8. 1992
Všeliby 23, 54701 Studnice
Tylš Radomír Ing.
31. 12. 1948
V Lipkách 893/2, 50002 Hradec Králové
Ulichová Ivana
2. 8. 1967
Řešetova Lhota 44, 54701 Studnice
Vlček Josef
9. 10. 1984
Libňatov 50, 54236 Libňatov
Vojtěch Dalibor Ing., zástupce 4. 6. 1948
Všeliby 34, 54701 Studnice
zastupovaná Vojtěchová Iveta, nar. 2. 2. 1975, Všeliby 34, 54701 Studnice
Vojtěch Jaroslav
2. 3. 1945
Studnice 97, 54948 Studnice
Vojtěch Tomáš
16. 1. 1977
Za Koupalištěm 1765, 54701 Náchod
Vojtěchová Miluška
30. 3. 1940
Machuldova 595/8, 14200 Praha - Kamýk
Zítková Eva
10. 3. 1975
Všeliby 18, 54701 Studnice
Opatrovník: Fábry Petr Ing.
Účastník
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