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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přepychy u Opočna – oznámení o vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Přepychy u Opočna a na
části k.ú. Očelice, části k.ú. Nová Ves u Voděrad a části k.ú. Záhornice zabezpečil Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj , Pobočka Rychnov nad Kněžnou (dále jen „pobočka“) v
souladu s ust. § 8 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“), vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis
nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního
práva, předkupního práva a věcného břemene. Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl
pověřen zpracovatel návrhu Komplexních pozemkových úprav Přepychy u Opočna – ing. Petr Gallo ze
společnosti GALLO PRO s.r.o., která je členem sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., Geodézie Svitavy-Ing.
Martin Dědourek a GALLO PRO s.r.o...
Tento soupis nároků je počínaje dnem 12.2.2018 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě v Přepychách,
a u dotčených pozemků příslušných k.ú. na Obecním úřadě v Trnově a na Obecním úřadě ve Voděradech,
Obecním úřadě Očelice (současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova
1320, 516 01.
Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky v Rychnově
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 v termínu do 26.2.2018

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno:

Sejmuto:

1/1

