_

':-

|

L.-

,.|,

,:,

', l

,

MlNIsTERsTVozEMĚDĚLSTVÍ

PozEMKo\.Ý ÚŘAD LIBEREC
xaŠpČl.:

1330/08- 130736-Po

VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Ing.

jiri.podlipny @mze.cz

ADRESA:

U NISY 74516a, 460 0t LIBEREC III

DATUM:

18.1 r .2008

JíříPodlipný
48s246335
485246350

ozNÁMENi
doručenéveřejnou vyhláškou

Ministerstvo zemědělství Čn . Pozemkový úřad v Liberci, jako místně a
věcně pffslušný správní úřad podle ust. s 19 písm. a) a 20 odst. 1 písm. b)
$
zátkona č,. 139|2002 sb.' o pozemkových úpravách a pozemko'ý"h úřadech
(dálen jen ,,zákon..)

o2namuie,

s ust. $ 6 odst. 9 zíkonq že od 4. prosince 2008 budou na
pozemlry v liú. Příšovice' v rozsahu nezbytně nutném i na pozemky

v souladu

sousedních katastrálních území,vsfupovat z vjíŽdět pracovníci komise,
jmenovaní podle ust. $ 9 odst. 5 zákona ředitelem Pozemkového úřadu v
Liberci, za úěelem zjišťováníprůběhu hranic v rámci probíhajícíchKPÚ
Příšovice.

Zjišťováníprůběhu hranic, šetřené na obvodech uprayoYaného ,Ínemí,
bude prováděno v sou|adu z vyhláškou č. 545t2002 Sb., o postupu při
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkovýcn rnprao.

Ke zjišťováníprůběhu hranic se zvou vlastníci pozemků v případech, kdy
je jejich úěast potřebná pro ryjasnění vlastnické hranice v terénu. Tvoff.|i
hranici obvodu pozemkovych úprav hranice obce, zvou se vždy zástupci
sousedních obcí. Jestliže hranici tohoto obvodu tvoří hranice zastavěné
nebo zastavitelné části obce zvou se všichni dotčenív|astníci.

Vlastníci a popřípadě zástupci obcí jsou zváni písemnou pozvánkou ta!
aby jim byla doruěena týden předem. Termín konání šetření bude
,
vlastníkům a dalšímúěastníkůmřÍzeníoznámen pozemkovym úřadem
písemnou pozvánkou s uvedením data, místa a ěasu jeho

konání.
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Ing. Jan Soukup.'
ředitel PU Libeíec
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Toto oznámení bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce PÚ Liberec,
v elektronické podobě na adrese \ňrww.upu.cz a na úředních deskách dále uvedených
obcí.
obecní úřady Příšovice, Pěnčín,Svijany, Ždór, Weň, Přepeře se tímto fuÍdají,aby v souladu
s z.sÍ' $ 26 odsL 2 zókona č. 71/1967 Sb.,) (spróvní řód) toto oznómení uyvěsity na suých
úředních deskóch.

Sejmuto: ..!t-.!l:.. t ?CIJ'

Vyvěšeno:

datum

Po sejmutí a potvrzení zašlete oznómení ryět na shora uvedenou adresu PÚ Liberec.
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pozemkové úpravě před účinnostínového spróvního řódu (zákon
č.500/2004 Sb.) a v takovém případě se řízení dokonči podle dosavadních právních předpisů.

