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Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním
území Brod nad Dyjí, lokalite "U sklepu"
oznámení o vyložení soupisu nároku vlastníku pozemku, lhuta pro uplatnení námitek.

-

V rámci zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Brod nad Dyjí
zabezpecil Krajský pozemkový úrad pro Jihomoravský kraj, Pobocka
Breclav (dále jen
"pozemkový úrad") v souladu s ustanovením § 8 zákona c. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úradech a o zmene zákona c. 229/1991 Sb., o úprave vlastnjckých vztahu k pude a
jinému zemedelskému majetku, ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon"), vypracování
soupisu nároku vlastruku pozemku (dále jen ,,soupis nároku") podle jejich ceny, výmery,
vzdálenosti a druhu, vcetne omezení vyplývajících ze zástavního práva, predkupního práva,
vecného bremene a nájemmbo vztahu na dobu urcitou. Vyhotovením soupisu nároku (vc. ocenení
pozemku) byl poveren zpracovatel návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území
Brod nad Dyjí, lokalite "U sklepu" - firma SURGEO s.r.o., Plucárna 3560/1, 695 O I Hodonín.
Tento soupis nároku je pocínaje dnem 16.10.2013 vyložen po dobu 15 dnu na Obecním úrade
v Brode nad Dyjí (soucasne je také k nahlédnutí na Pozemkovém úradu v Breclavi, nám. T.G.
Masaryka 42/3, 690 02 Breclav, kancelári c. 323). Zároven s vyložením se dorucuje vlastmkum,
jejichž pobyt je znám.
Úrední hodiny Obecního úradu v Brode nad Dyjí: po. 8-17.00 hod., str. 8-15.00 hod.
Úrední hodiny pozemkového úradu: po.,str. 8.00-17.00 hod., út.,ct.,pá. 8.30-14.00 hod.
K predloženému soupisu nároku mohou vlastníci pozemku uplatnit námitky u pozemkového úradu
a to v termínu do 15-ti dnu od dorucení tohoto dopisu; k námitkám proti opravám výmer
pozemku vyplývajícím z nového zamerení skutecného stavu v terénu se neprihlíží.

Ing. Josef Haar
vedoucí Pobocky Breclav
Státni pozemkový úrad
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