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petra.mejsnarova@mze.cz

ADRESA: ALoISE rnÁrp 4. 796O|PRoSTĚJoV
DATUM: 15.02.2010

Veřejná

Yyhtáška

ve smyslu ustanovenís 25 a s 144 zákona ě. 500/2004sb., správníhořádu ve
zněnípozdějšíchpředpisů
Oznámení o zaháiení řrzení pro wpracování návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním územíVranovice
Ministerstvo zemědělství' Pozemkoqý úřad Prostějov v souladu s ust. $ 6 zákona
ě.13912002Sb., o pozemkových úpravácha pozemkovychúřadecha o změně zikona
č).22911991Sb., o úpravěvlastnických váahů k půděa jinému zemědělskémumajetku,
ve znění pozdějšíchpředpisů( dále jen ,,zékon..),oznamuje, Že po posouzenídůvodů'
naléhavostia účelnostiprovedenípozemkovýchúprava na zák|aděpřípisu Pozemkového
fondu Čn čj. : 2237IlO8 ze dne 14.3.2OO8a sdělení Pozemkovéhofondu Čn
č:j,:PF17968108
ze dne28.5.2008
zahajuje YweníYe Yěci komp|exních pozemkových úprav
v katastrálním území Vranovice.
Předmětempozemkoých úpravjsou pozemky v obvodu pozemkovýchúpravbez ohledu
na dosavadnízpůsobvyužívánia existujícívlastnickéa uživacivztahy k nim, pokud nejsou
z pozettkových úpravvylouěeny.
pozemkovýmiúpravami,kteréje tvořeno
obvodem pozemkoqich úpravje irzemi dotčené
katastrálnímúzemímVranovice a parcelami p.č. 3485, 3509 a 3510 katastrálníhoilzemi
Dolníotaslavice.
Pozemky určenépro těŽbu vybtazených nerostů,pozemky urěenépro obranu státu, pozemky
zastavěnéstavbou ve vlastnictví stáfu, pozemky vodních toků a pozemky chráněné podle
zvláštníchpředpisů lze řešit jen se souhlasem jejich vlastníka a příslušnéhosprávního uřadu.

Pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastrrictví státu' pozemek funkčně související
se stavbou včetněpřístupovécesty, oplocené pozemky v současnězastavěnémúzemíobce,
pozemky v zastavitelném území obce, hřbitovy, lze řešit v pozemkových úpravách jen
se souhlasem vlastníka,jak je uvedeno v $ 3 odst. 3 zěkona.
Výsledky komplexních pozemkových úpravbudou zavedeny do katastru nemovitostí.
Zptacovatelem projektoqich a geodetických prací pro Návrh komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Vranovice bude určenna základě qiběrového řízeni dle zákona 13712006sb.,
o veřejných zakévkách,ve zněni pozdějšíchpředpisů.
osoby písemně pověřené Pozemkoqým uřadem Prostějov mohou po předchozím oznámení
na uřední desce příslušnéobce vstupovat a vjiždět na pozemky ve stanovené době a
vykonávat činnosti vypl;fizajícíze zékonavrozsahu nezbyně nutném,nestanoví-li zvláštní
předpis jinak.
Dle $ 6 odst. 5 ,, zákona.. se veřejná vyhláška vyvěsí po dobu 15 dnů na ďední desce
pozemkového uřadu a obce, vjejíchž Ínemním obvodu jsou pozemky zahmuté do
je dnem zahájerupozemkových úprav.
pozemkových úprav'Poslední den této
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Mgr. Jiff Koudelka \

ředitel PozemkovéhoúřaduProstěiov

19.07 7010
Vwěšeno dne :

Sejmuto dne:

Podpis arazítko orgánu, kteý potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámeni

