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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy Branišov u Dubného
– oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice (dále jen „pobočka“) jako
příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 5. 8. 2019, možno po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 3. 9. 2019, nahlédnout do
zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav Branišov u Dubného.
Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (7. patro, kancelář č. 709) a na Obecním úřadě
v Branišově.
Upozorňujeme účastníky řízení na skutečnost, že v této době mají poslední možnost uplatnit
k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám
a připomínkám se nepřihlíží.

Komplexní pozemkové úpravy Branišov u Dubného
– pozvánka na závěrečné jednání
Pobočka České Budějovice jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 19 zákona svolává
dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, na které zve všechny účastníky řízení –
toto jednání se uskuteční dne 2. 10. 2019 od 16:00 hodin (prezence účastníků bude probíhat
od 15:30 hodin). Místem konání bude sál „hospody“ v budově Obecního úřadu Branišov
(Branišov 5, 373 84 Dubné).
Na závěrečném jednání zhodnotí pobočka výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí
s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad

1/1

