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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové a Staré Hvězdlice - projednání návrhu
nového uspořádání pozemků
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov (dále jen „pozemkový úřad“)
zabezpečil vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v rámci zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nové a Staré Hvězdlice (dále jen „KoPÚ“),
Pozemkový úřad vyzývá, ve smyslu §9 odst. 20 zákona č. 139/2002 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, dotčené vlastníky k účasti na
projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v obvodu KoPÚ, které se uskuteční:
v úterý dne 19.03.2019 v čase od 9:00 do 18:30 hod,
ve středu dne 20.03.2019 v čase od 9:00 do 18:30 hod
ve čtvrtek dne 21.03.2019 v čase od 9:00 do 18:30 hod
v pátek dne 22.03.2019 v čase od 9:00 do 12:00 hod.
v zasedací místnosti Městyse Hvězdlice.
Dostavit se můžete v kterémkoliv dni a čase uvedeném výše. Na tomto jednání Vás zpracovatel
KoPÚ seznámí s umístěním nově navržených pozemků a rovněž můžete uplatnit své připomínky a
náměty k návrhu.
Z důvodu závažnosti projednávané věci je Vaše účast na tomto jednání nezbytná!
V případě, že Vám některý z výše uvedených termínů jednání nebude vyhovovat nebo se nebudete
moci z vážných důvodů zúčastnit, můžete k tomuto jednání zplnomocnit, v přiložené plné moci
(nemusí být úředně ověřená), svého zástupce nebo kontaktujte prosím projektanta návrhu: Ing.
Michaela Konvičného, tel. 736 537 702 e-mail: Michael.Konvicny@ageris.cz
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