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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vrát – oznámení o vystavení návrhu
komplexních pozemkových úprav a pozvánka na závěrečné jednání
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec (dále jen „pobočka“) jako příslušný
správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, a podle § 19 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 (dále jen „zákon“), oznamuje
účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 8.října 2013,
možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Vrát. Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č. 111) a na
Obecním úřadě v Koberovech.
Upozorňujeme účastníky řízení na skutečnost, že v této době mají poslední možnost uplatnit k
návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám
se nepřihlíží.
Zároveň Vám oznamujeme, že ve smyslu § 11 odst. 3 zákona svolává pobočka po uplynutí výše
uvedené doby závěrečné jednání ke KoPÚ Vrát na pondělí 18. listopadu 2013 od 17:00 hodin
do sálu sokolovny ve Vrátu, na které tímto zve všechny účastníky řízení. Na jednání pobočka za
účasti zpracovatele a zástupce katastrálního úřadu zhodnotí výsledky pozemkových úprav a
účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude následně rozhodnuto. Jedná se o formální zakončení
pozemkové úpravy, kde účastníci budou seznámeni s dalším postupem administrativních prací,
směřujících k zavedení výsledků pozemkové úpravy do katastru nemovitostí.
Z jednání bude pořízen záznam, který bude následně všem známým účastníkům zaslán.
Případná neúčast na závěrečném jednání nemá vliv na další řízení státního pozemkového úřadu o
pozemkových úpravách, ani na právní postavení účastníka řízení.
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