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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o zahájení jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů
v katastrálním území Dožice, Obec Mladý Smolivec
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (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“)
zahajuje
v souladu s ustanoveními § 6 a § 13 zákona řízení o jednoduchých pozemkových úpravách, které
budou provedeny formou upřesnění či rekonstrukcí přídělů podle § 13 zákona. Předmětem
pozemkové úpravy jsou dle § 3 zákona pozemky, u nichž nelze hranice přídělu jednoznačně určit
a kde existují neúplné podklady o přídělu v katastrálním území Dožice – 88 ha (dle přiloženého
snímku mapy).
Tato veřejná vyhláška se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na
úřední desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Mladý Smolivec (současně se zveřejňuje i
v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz). Poslední den této lhůty je dnem zahájení
pozemkových úprav.
Všichni účastníci řízení a všichni dotčení vlastníci pozemků budou během řízení zváni
na jednání. S důvody a způsoby provádění pozemkových úprav budou všichni seznámeni na
úvodním jednání.
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