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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním územíDolní Chřibská
o vyložení §oupisu

nároků vlastníkůpozemků, lhůta pro uplatnění námitek

-

oznámení

V

rámci zpracováni návrhu komplexních pozemkov,ých úprav v katastrálním iuemi Dolní
Chřibská zabezpečIl Krajský pozemkoqý úřad pro Ustecký kraj, Pobočka Děčín(dále jen
"pobočka") v souladu s ustanovením § 8 zákona ě. 13912002 Sb,, o pozemkov,ých úpravách
ď pozemkoqých úřadech a o změně zákona ó. 229lI99I Sb., o úpravě vlastniclcých vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"),
vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen ,,soupis nároků") podle jejich ceny,
výměry, vzdálenosti a druhu, včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,
předkupního práva, věcného břemene a nájemního vztahu na dobu určitou. Vyhotovením
soupisu nároků (roč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních
pozemkoqfch úprav v katastralpim,fuemí Dolní Chřibská - Irg. Jindřich Jíra- PROJEKCE,
se sídlem U Stínadel 1316, PSC 393 01 Pelhřimov, účastníksdruženíPROJEKCE & AREA
G,K.

Tento soupis nároků je počínajednem 13. 3. 2014 vyložen po dobu 15 dnů
na Městském úř.adě v Chřibské, současně je také k nahlédnutína Pobočce Děčín,ul. 28.
íijna 979lI9, pSČ 405 02 DěčínI. Zárověí s vyloženímse doručuje vlastníkům, jejichž
pobyt je znám.

Námitky k předloženému s_oupisu nároku mohou vlastníci pozemků rrylatnit u Pobočky Děčín
ul. 28. íijÁa 979lI9, PSC 405 02 DěčínI nebo u zpracovatele návrhu komplexních
pozemkoqých úprav v termínu do 10. 4.2014
STÁTNÍPOZEMKOVÝÚŘAD
Kraislry pozemkolry úřad pro Ústeclrý kraj

pobočka Děčín

28. října979179
405 01 DěčínI

4,

1

Ing. Martin Suchý
pověřen vedením Pobočky Děčín
Státní pozemkoqf úřad
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