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Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj' Potročka Blansko
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Vyřizuje: Ing. Milos|ava Jelénková
Tel:125765795
E-mail: m jelenkova@spucr.cz
lD DS: z49per3

D A T U M :  2 8 . 8 . 2 0 1 5

Oznámeni o Ýystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrá|ním územi
Lazinov s obvod€m rozšířeným do při|ehlé části k.ú. Vlkov u Letovic - oznámení o lTstavení
návrhu nového uspořádání pozemků

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj' Pobočka Blansko (dá|e jen ,,pobočka..) jako
příslušný spláVní úřad podle zákona č. 503lz0|2 Sb', o Státnírn pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle $ l9 zákona č. |3912002 sb.'
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ao změně zákona č.2z9ll99| Sb., o úpravě
vIastnických vztahů k půdě ajinérnu zernědělskému rnajetku, ve znění pozdějších předpisů (dálejen
,,zákon..), oznamuje účastníkům Íízení, že v souladu s ustanovením $ l l odst. l zákonaje, počínaje
dnem 2. září 2o|5, moŽno po dobu 30 dnů tj. nejpozději do l. ř{jna 2015 nahlédnout do
zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozernkových úprav v katastrálním území
Lazinov s obvodem rozšířeným do přilehlé části katastrálního území Vlkov u Letovic (Zpracovatel
návrhu GB-geodezie spo|. s.r.o., divize Vysočina, provoz Jihlava, lng. David Blaha' Fibichova 3,
tel: 567301857 nebo 725090440; e-mail: blahad@geodezie-brno.cz).
Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č. |2 - v pondělí nebo ve středu od 8:00
do 16:00 hod. nebo po dornluvě na tel. č. 725765795 _ ing. Je|énková) ana obecnírn úřadě
v Lazinově v úředních hodinách ( pátek l6:00.|9:00 hod.) nebo po domluvě nate|. č,.7730222|9-
Účastníci řízení mají v této době pos|ední možnost uplatnit k lystavenému náYrhu své
námitky a připomínky u pobočky.

K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Po uplynutí výše uvedené doby svo|á pobočka závěrečné jednání ($ l l odst. 3 zákona), na kterérn
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznátní s návrhen, o kterém bude rozhodnuto.

,r2 //3r7r,
lng. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad

sPU 44361 2t2015

IililililIilIil1tilililtil ilililil ililil1iltillt
000281575438

oznámeno dne: .2 ' ? '1a r'9-




