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ADRESA: ALoISE xnÁ-p 4,7960IPRoSTĚJoV
DATUM: 15.02.2010

Veřejná

vyhláška

Ye smyslu ustanovenís 25 a s 144 zákona ě. 500/2004sb., spráYníhořádu Ye znění
pozdějšíchpředpisů
oznámení o zaháiení řízení pro wpracování návrhu komplexních
pozemkorrých úprav v katastrálním územíKelčice
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prostějov v souladu s ust. $ 6 zákona
ě.13912002 Sb., o pozemkoqých úpravách a pozemkoqich úřadech a o změné zékona
č, 22911991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,ziíkon..),oznamuje, že po posouzení důvodů,
naléhavosti a účelnosti provedení pozemkoých úprav' na zák|adé Žádosti obce
Vranovice-Kelčice ze dne 26.8.2009 a souhlasného stanoviska Pozemkového fondu ČR
čj.: 59748i09iBRA408l 69134ze dne 9.l1.2009

zahajuje ÍízeníYeYěci komplexních pozemkových úprav
v katastrálním územíKelčice.
Předmětem pozemkoých úprav jsou pozemky v obvodu pozemkových úprav bez ohledu
na dosavadní způsob vwžívání a existujícívlastnické a užívacivztahy k nim, pokud nejsou
z pozettkových úpravlyloučeny.
obvodem pozemkových úprav je územídotčenépozemkoqými úpravami, kteréje tvořeno
katastrálním územímKelěice.
Pozemky urěenépro těžbu vy|uazených nerostů,pozemky urěenépro obranu státu, pozemky
zastavěné stavbou ve vlastnictví státu, pozemky vodních toků a pozemky chrráněnépodle
zvláštních předpisů lze řešitjen se souhlasem jejich vlastníka a příslušnéhosprávního uřadu.

Pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu, pozemek funkčně související
se stavbou včetněpřístupovécesty, oplocenépozemky v současnězastavěnémúzemíobce,
pozemky v zastavitelném území obce, hřbitovy, lze řešit v pozemkových úpravách jen
se souhlasem vlastníka'jak je uvedeno v $ 3 odst. 3 zákona.
Výsledky komplexních pozemkoqých úpravbudou zavedeny do katastru nemovitostí.
Zpracovatelem projektoých a geodetických prací pro Náwh komplexních pozemkoých
úprav v k.ú. Kelčice bude určen na zák|adě výběrového řizení dle ziíkona 13712006Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů.
osoby písemně pověřené Pozemkorn.im uřadem Prostějov mohou po předchozím oznrímení
na úřednídesce příslušnéobce vstupovat a vjíždětna pozemky ve stanovenédobě a lykonávat
činnostivypýající ze zákonav rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-lizvláštrrípředpis jinak.
.o
Dle $ 6 odst. 5 ,, zákona se veřejná vyhláška vyvěsí po dobu 15 dnů na uřední desce
pozemkového uřadu a obce, vjejichž územnim obvodu jsou pozemky zahrnuté do
pozemkoqich úprav.Poslední den tétolhůtyje dnem zahájenípozemkových úprav.
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