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Dle rozdělovníku

Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice
o navazující části sousedních k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (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“) provádí komplexní pozemkové úpravy – rekonstrukce přídělu v katastrálním
území (k.ú.) Dožice.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav – rekonstrukce přídělu Dožice bylo zahrnuto celé k.ú.
Dožice (kromě částí lesních komplexů). Z důvodu řešení spůlné hranice katastrálních území, úpravy
hranice katastrálních území podle skutečného průběhu vodních toků a řešení přístupnosti bloků orné
půdy se obvod komplexních pozemkových úprav – rekonstrukce přídělu rozšiřuje o navazující části:
k.ú. Mladý Smolivec (Obec Mladý Smolivec) – řešení přístupnosti bloku orné půdy,
k.ú. Budislavice (Obec Mladý Smolivec) – řešení přístupnosti bloku orné půdy,
k.ú. Měrčín (Obec Čížkov) – úprava hranice podle skutečného průběhu vodního toku a řešení
spůlné hranice katastrálních území,
k.ú. Čížkov u Blovic (Obec Čížkov) – úprava hranice podle skutečného průběhu vodního toku.
Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce Pobočky Plzeň a na úřední desce
Obecního úřadu Mladý Smolivec a Obecního úřadu Čížkov se situacemi rozšířených obvodů.
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