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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
částech k.ú, Blatná a Bezdědovice - oznámení
lhůta pro uplatnění námitek

území CHLUM U BLATNÉ a navazujících
o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,

V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chlum u
Blatné a navazujících částech sousedících k.ú. Blatná a Bělčice zabezpečil Krajský pozemkový úřad
pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice (dále jen, pobočka") v souladu s ustanovením § 8 zákona
č. 13912002 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"), vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen
,soupis nároků") podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, včetně omezení vyplývajících
ze zástavního práva, předkupního
práva a věcného břemene. Vyhotovením
soupisu nároků
(vč. ocenění pozemků)
byl pověřen zpracovatel
návrhu komplexních
pozemkových
úprav
v katastrálním území Chlum u Blatné a navazujících částech sousedících k.ú. Blatná a Bezdědovice
- Geodetické sdružení s.r.o., Kpt. Olesinského 69, 26101 Příbram II (dále jen "zpracovatel").
Tento soupis nároků je počínaje dnem 18.6.2013 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním
úřadě Chlum (současně je také k nahlédnutí na Pobočce Strakonice, Palackého nám. 1090,
Strakonice, 2. Patro, č. dveří 86). Zároveň je pobočka povinna doručit vlastníkům, jej ichž pobyt je
znám, příslušnou soupisu nároků, která se jich týká.
Námitky k předloženému
soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky
Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 OI Strakonice, nebo II zpracovatele návrhu komplexních
pozemkových úprav v termínu do 21 dnů ode dne doručení soupisu nároků jednotlivým vlastníkům.
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