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oznámení o vystavení zpracovaného návrhu a svolání závěrečného jednání
Komp|exní pozemkové úpravy v katastrá|ním územíKvi|da

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj' Pobočka Prachatice (dále jen
,,pozemkový úřad.,), jako správní úřad, věcně a místně příslušný d|e $ 1 a $ 19 písm. a) zákona cís|o
13920a2 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových Úřadech a o změně zákona číslo22911991
Sb', o Úpravě v|astnických vztahů k půdě a jinému zemědě|skému majetku, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění (dá|e jen ,,zákon'') a zákona čís|o503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
řízení, že
úřadě a o změně někteých souvisejících zákonů, v p|atném znění oznamuje účastníkům
v souladu s ustanovením $ ííodst. 1zákonaje, poěínaje dnem 26. dubna 2o21,možno po dobu
30ti dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním
územíKvilda.
Zpracovaný návrh komp|exních pozemkových úprav je k dispozici k nah|édnutí na obecním úřadě
Kvi|da a na pozemkovém úřadě (kance|ář č' 219). Zpracovaný návrh je vystaven v podobě, jak byl
projednán s dotčenýmiv|astníky pozemků v katastrá|ním územíKvi|da.
Ve výše uvedené |hůtě 30ti dnů mají, v sou|adu s ustanovením $ 11 ods.t. 1 zákona, účastníciřízeni
pos|ední moŽnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu.
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíŽí.
Pozemkový Úřad, v sou|adu s ustanovením $ 11 odst. 3 zákona, svolává závěreěné jednání, které
se bude konat dne 23. června 202í (středa) od 15:00 hodin ve společenskémsále obce Kvilda.
Zpracovaný návrh bude podk|adem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schvá|ení návrhu
Komp|exních pozemkových úprav v katastrá|ním územíKvi|da a následně pro rozhodnutí o výměně
v|astnických práv k pozemkům. B|iŽšíinformace je moŽné získat na pozemkovém úřadě
prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny v záhlaví dopisu.
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