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VEŘEJ ÁVYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí,

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad České Budějovice jako věcně a místně příslušný správní
orgán dle § 19 a § 20 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 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Lipí a Kaliště u Lipí.

Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu !5 dnů na úřední desce
Pozemkového úřadu České Budějovice a na úřední desce obce (současně se zveřejňuje i v elektronické
podobě na adrese www.eagri.cz). Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav.

O termínu konání úvodního jednání (§ 7 zákona). na kterém bude provedeno seznámení s účelem, formou
a předpokládaným obvodem pozemkových úpra budou účastníci řízení vyrozuměni písemně.
Dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona zasíláme oznámení o této skutečnosti příslušnému
katastrálnímu úřadu a dalším orgánům a organizacím 1 dle rozdělovníku 1jako vyrozumění (tyto úřady
stanoví do 30 dnů po obdržení tohoto oznámení své podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních právních
předpisů. )
Obec Dubné 1pro sousedící k.ú. Dubné, Třebín I, obec Homole obec Závraty , obec Hradce, obec
Vrábče 1 pro sousedící k.ú. Slavče 1 a obec Habří vyzýváme, aby se ve lhůtě 30 dnů vyjádřily, zda-Ii
přistoupí jako účastníci řízení o pozemkových úpravách i v případě, že do obvodu pozemkové úpravy
nebudou zahrnuty pozemky zjejich územních obvodů 1 §. 5 odst.! c zákona č.139/2002 Sb.).
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