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Krajslrý pozemkový úřad pro Plzeňslcý kraj, Pobočka Plzeň
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Adresa: Nerudova 2672135, JžníPředměstí, 301 00 Plzeň
Váš dopis an.:

Ze dne:

Naše zrračka: SPU 488770/2015
2RP 1 8009/20 15-504201
Spisová zr.

:

Vyřizuje: Dana Dolná
Tel:727956817

E-mail ; d.dolna@spucr, cz

IDDS: zA9per3

DATUM: 24.9,2015

Oznámení o zahájení Ylzení
komplexních pozsmkových úprav y k ú. Kunějovice,
pozvánka na Úvodní jednání
Krajslcý pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Poboěka Plzeň (dále jen ,Bobočka") jako věcně a místně
příslušnýsprávní úřad podle zákona ě. 50312012 Sb., o St^{tním pozemkovém úřadu a o změně něktmých
souvisejícíchzákonů, ve zrění pozdějších předpisů a podle § 19 zrákona ě. 139l2aa2 Sb., o pozemkor4ich
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zilkona ě- 229/199I Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
ajinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon"), oznamuje, že zaháii|
Ylnelí o komplexních pozemkových úpravách v katasťálním územíKunějovice.

V

souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodníjednání, na které zve účastríkyřízenío
pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a dalšívlasforíky pozemku v předpokládaném obvodu pozemkoqých
úprav adotčené organizace a orgány státní správy.

Úvodní jednání se uskutečnídne 22.10.2a1,5 v době od 15:30 hodin do 17:30 hodin v sále
místniho pohostinství v Kunějovicích
(od 15:30 hod. do 16:00 hod. prezence, zahájení jednání v 16:00 hod.)
Na tomto jednrání budou účastríciseznilmeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových
úprav, Bude projednán postup při stanovení nároků vlastniků, potřeba akfualizace bonitovaných půdně
ekologických jednotek a případné dalšíotrizky výntamnéprořaení o pozemkorných úpravách.
Dále bude zvolen sbor zástupců vlastnftů pro pozemkové úpravy (§ 5 odst, 5 zžkona). Pro účelyvolby sboru
připadá spoluvlastríkům pouze 1 hlas. Sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.

otisk uředního razítka

Ing. Václav Mazin, Ph.D.

vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkoqi uřad
v z. Ing. Jana Horová
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