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oznámení o vyloženísoupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
včetně částík.ú. Zahájí
- komplexní pózemkové úpravy v katastrálním územíGhorušice
u chorušic a Mělnické vtelno
V rámci zpracování náVrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním územíChorušice vóetně
pozemkový úřad,
óástí k.ú. Zahájí u Chorušic Mělni"re Vtelno (dále jen ,,Kopú") zabezpečil státní
poboóka
praha,
" středoóeský kraj a hlavní město
|vělník (dále jen
krajský pozemkový úřad pro
a pozemkových
,,pát"ir,".l v soulaáu , u.i. 5 o zákona č. 139tžO02 Sb., o pozemkových úpravách půdě
a ,|inému
k
Vztahů
vlastnických
o
úpravě
Sb.,
22gllgg1
úřadech a o změně zákona č.
nároků
soupisu
(aale
vypracování
předpisů
,,zákon"),
1en
i".eoet"te.u majetku, ve zněnípozdějších
a to
a
druhu,
jelich
vzdálen_osti_
výměry,
podle
ceny,
jen
nároků")
vlastníků pozemkď (dále
,,soupis
práva
břemene.
věcného
a
předkupního
práva,
zástavního
veetne omezeni výptývalicícn ze
úvr.otouěni. .oupiil naórl (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel náwhu komplexních
pózemkových úpráv spoleónosi Hrdlička spol. s r. o,, náměstí 9. května 45, 266 0,1 Tetín.
,l5 dnů n_a obecním úřadě
Tento soupis nároků je, počítándnem 24,6.2022 vyložen po dobu
poboóce Mělník, Bezruóova 1o9,276 01 Mělník,
v Chorušicich (současně je také k nahlédnutí na
kancelář č. 64, 2, patro).

pobočky Mělník,
Námitky k vyloženémusoupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u
Bezruóóva 1o9, 276 01 Mělník v termínu do 1'1.7 - 2o22.
Toto oznámení bude vyvěšeno na úředníchdeskách obce chorušice, obce |vlělnické vtelno a
eoboÓkyMělník,včetněwebuy4ryy.gpgglq4'apojehosejmutíbudeorazítkovanéapodepsané
za§láno zpět na adresu f,9bočky Mělník.
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