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Oznámení o vystavení Návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Srbce na Moravě a části Pavlovice u Kojetína a
pozvánka na závěrečné jednání
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad
č. l39/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
že ode dne 01.11.2010

Prostějov podle § 11 odst. 1 zákona
pozemkových úřadech a o změně zákona
k půdě a jinému zemědělskému majetku,
"zákon'),
oznamuje účastníkům řízení,

vystavuje
Návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním
Moravě a části Pavlovice u Kojetína

území Srbce na

po dobu 30-ti dnů k veřejnému nahlédnutí.

Do zpracovaného návrhu je možno nahlédnout na MZe, Pozemkovém úřadě v Prostějově,
Aloise Krále 4 v kanceláři Č. 402 od 01.11.2010 do 30.11.2010 v pracovní dny v době
od 8:00 do 14:00 hod., na Obecním úřadě v Srbcích od 01.11.2010 do 30.11.2010 v úterý v
době od 16:00 do 18:00 hod. (ve dnech 02.11. a 09.11.2010 za účasti zástupce zpracovatele) a
na Obecním úřadě v Pavlovi cích u Kojetína v pondělí a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.
MZe, Pozemkový úřad Prostějov upozorňuje všechny účastníky řízení, že své námitky a
připomínky k vystavenému návrhu mohou uplatnit v době vystavení návrhu (tzn. nejpozději
do 30.11.2010 do 14:00 hod.) u MZe, Pozemkového úřadu v Prostějově.
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží (§ 11 odst. 1 zákona).
Ve věci zpracovaného návrhu ie možná osobní konzultace se zodpovědným projektantem
pozemkové úpravy Ing. Alicí Moravcovou z firmy GEOCENTRUM, spol s.r.o., zeměrněřická
a projekční kancelář Olomouc na tel. čísle 585 205 214 nebo je možné domluvit individuální
termín schůzky.

MZe, Pozemkový úřad Prostějov současně svolává podle § 11 odst. 3 zákona ve věci
zpracování ávrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Srbce na Moravě
a části Pavlovice u Kojetína

závěrečné jednání,
které se bude konat ve čtvrtek 02.12.2010 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Srbcích.
a tomto jednání Mze, Pozemkový úřad Prostějov zhodnotí výsledky pozemkových úprav
a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Mgr. Jiří Koudelka
ředitel Po::emkového úřadu Prostějov

Obdrží:
Mze,
Obec
Obec
Obec

Pozemkový úřad Prostějov k vyvěšení na úřední desce
Srbce k vyvěšení na úřední desce
Pavlovice u Kojetína k vyvěšení na úřední desce
Dřínov k vyvěšení na úřední desce
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Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

