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Pozvánka na úvodníjednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním územíPrklišov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy (dále jen ,,pobočka") jako věcně a
místně příslušný správní úřad podle zákona ě. 503/2012 Sb., o §tátním pozemkovém úřadu a o změně
něktených souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona é. 22911991 Sb,, o úpravě
vlastnických váahů k půdě a jinému zemědělskéml, majetku, ve zně§í pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon"), zahájil řizení o komplexnich pozemkových úpravách v katastrálním územíPrklišov.
V souladu s ustanovením § 7 zákana pobočka svolává úvodníjednání, na které zve účastníkyřízení
o pozemkoqých úpravách (§ § zákona) a dalšívlastníky pozemků v předpokládaném obvodu
pozemkových úprav a dotěené organizace a orgány státní správy.

Úvodní jednání se uskutečnív qo4dělí. 3. února 2020 v 16 hodin
v kulturním domě v Borušově, č.p. 60.

Na tomto jednání budou účastníciseznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníkůa případnédalšíotázky
významné pro řízení o pozemkových tipravách.
Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníkůpozemků pro pozemkové úpravy (§ 5 odst. 5 zákona). Pro
úěely volby sboru připadá spoluvlastníkůmpouze 1 hlas. Sbor je zvo]en nadpolovičnívětšinou
přítomných vlastníků.
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