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Oznámení o vystavení návrhu jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním
Dyjí, lokalite "U sklepu".

území Brod nad

Krajský pozemkový úrad pro Jihomoravský kraj, Pobocka Breclav (dále jen "pozemkový úrad")
jako príslušný správní úrad podle zákona c. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úradu a o zmene
nekterých souvisejících zákonu, a podle § 19 zákona c. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úradech a o zmene zákona c. 229/1991 Sb., o úprave vlastnických vztahu k pude a
jinému zemedelskému majetku, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon"), oznamuje
úcastníkum rízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, pocínaje dnem 11.6.2014,
možno po dobu 30 dnu nahlédnout do zpracovaného návrhu jednoduché pozemkové úpravy v
katastrálním území Brod nad Dyjí, lokalite "U sklepu". Návrh je vystaven k nahlédnutí na
pozemkovém úradu v Breclavi (kancelár c. 323) a na Obecním úrade v Brode nad Dyjí v obradní
síni.
Úrední hodiny pozemkového úradu:
Po, St - 8.30 - 17.00 hod., Út, Ct, Pá 8.30 - 14.00 hod.
Úrední hodiny Obecního úradu v Brode nad Dyií:
pondelí 8.00-17.00 hod., streda 8.00-15.00 hod.
Upozornujeme úcastníky rízení na skutecnost, že v této dobe mají poslední možnost uplatnit k
návrhu své námitky a pripomínky u pozemkového úradu. K pozdeii podaným námitkám a
pripomínkám se neprihlíží.
Po uplynutí výše uvedené doby svolá pozemkový úrad záverecné jednání, na kterém zhodnotí
výsledky pozemkových úprava úcastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Ing. JosefHaar
vedoucí Pobocky Breclav
Státní pozemkový úrad

Zverejneno dne:
Sejmuto dne:

- 4 -06- 2014

