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oznámení o vyloŽení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním územi Kvilda

V rámci zpracováni návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrá|ním území Kvi|da
zabezpeÓt| Státní'pozemkový Úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj' Pobočka Prachatice
(dá|e jen ''pozemkový Úřad''), v souladu s ustanovením $ 8 zákona čís|o 139/2002 sb.' o
pozemkových Úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona čis|o 2291199.1 Sb., o Úpravě
v|astnických vztahů k půdě a jinému zemědě|skému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v
p|atném znění (dá|e jen ''zákon''), vypracování soupisu nároků v|astníků pozemků (dá|e jen ''soupis
nároků'') pod|e jejich ceny, výměry, vzdá|enosti a druhu, včetně omezení, vyplývajících ze
zástavního práya, předkupního práva, věcného břemene. Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění
pozemků) byl pověřen zpracovate| návrhu Komp|exních pozemkových úprav v katastrá|ním Území
Kvi|da - firma GEPARD s r.o', |Co 61499552, síd|em Stefánikova 77l52,150 00 Praha 5.

Tento soupis nároků je počínaje dnem 30. |istopadu 2017 vy|oŽen po dobu 15 - ti dnů na
obecním úřadě Kvi|da, Kvi|da č.p. 17, 384 93 Kvi|da. Současně je také k nah|édnutí na
Pozemkovém Úřadě, Vodňanská 329, 383 11 Prachatice. Zároveň s vy|oŽením se doručuje
vlastníkům, jejichŽ pobyt je znám'

Námitky k předloŽenému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u
Pozemkového úřadu v Prachaticích, Vodňanská 329,383 1í Prachatice do 31. prosince 2017.
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