
217439/2011-MZE-130714

Obecní úřad Vrábče c. dop.:

- - - r::- ~ lp,.c.:

Doš o dn(z!i-/;0 'I
éíl. j.:~i''ť. _.__. Ukl. an ,

Přílohy: j).? .._....;....._._.__.••.••__
1111111111111111111111111111111111111111111111111

000077444493

MINISTERSTVO ZEM~D~LSTVr

ÚTV AR: Pozemkový úřad České Budějovice
ČíSLO ÚTVARU: 130714

Dle rozdělovníku

SPJSOV Á ZN.: 2RP3096/2011-130714
NAŠE ČJ.: 217439/20 II-MZE-130714

VYŘIZUJE: Ing. Karel Zvěřina
TELEFON: 387 693 706
E-MAIL: KareI.Zverina@mze.cz. ID DS: yphaax8

ADRE A: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 78 České Budějovice I

DATUM: 2.12.2011

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území VRÁBČE - pozvánka na úvodní
jednání

Pozemkový úřad České Budějovice jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 19
a § 20 zákona Č. 13912002 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"), oznamuje, že zahájil řízení
o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území VRABCE.
V souladu s ustanovením § 7 zákona pozemkový úřad svolává úvodní jednání, na které zve
účastníky řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené
organizace a orgány státní správy v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.
Uvodní jednání se uskuteční 3.1.2012 (úterý) v 16:30 hodin v sále RESTAURACE
NA RYNKU, VE VRABCI - VSI.
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pozemků pro pozemkové
úpravy a projednán postup při stanovení nároků vlastníků pozemků, potřeba aktualizace
bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení
o pozemkových úpravách.
Před jednáním proběhne od 16.00 hodin prezence s rozdáním volebních listů pro volbu
sboru zástupců vlastníků pozemků. ,
Komplexní pozemkové úpravy (KPU) řeší optimální prostorové a funkční uspořádání
pozemků, vytváří podmínky pro racionálnější hospodaření a zároveň řeš! vlastnické
vztahy a zabezpečují přístupnost k těmto pozemkům. Současně KPU zajišt'ují
podmínky pro zlepšení a ochranu půdního fondu a životního prostředí.
Pro zjednodušení při dalších jednáních o pozemkových úpravách, především v případě
spoluvlastnictví vlastníků nebydlících poblíž řešeného katastrálního území, můžete
zplnomocnit některého z vlastníků pro jednání o pozemkových úpravách.
Zplnomocnění musí být úředně ověřeno a jednoznačně vystaveno pro jednání
o komplexních pozemkových úpravách.

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Pozemkového úřadu České Budějovice Otisk úředního razítka


