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NRŠp Čl.: 27l2010 - KPÚ 160P.l2O07lJF
VYŘIZUJE: ING. JITKA FŮSoVÁ
TELEFON: 415658313

Dle rozdělovníku

FAX: 4r56',7 4942
E-MAIL: PU_Louny@mze.cz

Jitka.Fusova@mze.cz

ADRESA: PRAŽSKÁ 765,410 01 LOUNY
DATUM: 18. CERVNA 2010

OZNAMENI

Vvložení sorrrrisu nárokli r-rozemků _ komplexní oozernkovó úpra-v.r Vroutek

Ministerstvo zemědělství - Pozemkoý úřad Louny jako příslušný správní úřad podle $ l9 písm. a)
a $ 20 odst. 7 zákona č, 13912002 Sb., o pozemkoých úpravách a pozemkoých úřadech
a o změně zákona č, 22911991 Sb.' o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zabezpeči|o ve smyslu $ 8 odst. l zákona
soupis nároků vlastníků pozemků podle jejich výměry, ceny a vzdálenosti, a to včetně omezení
vyplývajícíchze zástavního práva, předkupního práva, exekuce a věcného břemene.

K soupisu nároků můžete uplatnit námitky do 15. července 2010, a to písemně na Pozemkovém
úřadu Louny, PraŽská 765 nebo najednání, které se bude konat

dne 14. července 2010 od 9.00 - 17.00 hodin a 15. července 2010 od 9.00 do 15.00 hodin
v zasedací síni obecního úřadu Vroutek.

Na jednání bude přítomen pracovník pozemkového úřadu a pracovník zpracovatelské firmy, kteří
Vám zodpoví případné dotazy k soupisu nároků a převezmou od Vás příslušné vyplněné ťormuláře.

Do kompletní dokumentace soupisu nároků bude moŽné nahlédnout na Pozemkovém úřadu
Louny, Pražská 765, kance|áÍ 4 - Ing. Fůsová a na Městském úřadu Vroutek.

VyloŽení soupisu nároků pozemků je oznámeno tímto oznámením, které bude vyvěšeno po dobu
15 dnů na úřední desce MZq Pozemkového úřadu Louny, Městském úřadu Vroutek, Městysu
Nepomyšl. Ve smyslu $ 25 odst. 2 správního řádu bude zveřejněno způsobem umoŽňujícím
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dálkoý přístup, a to na internetové adrese www.eagri.cz. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Zárovei je oznámení písemně doručeno vlastníkům, jejichž pobý je znám, s následujícími
přílohami: soupis nároků ve dvojím vyhotovení.
Jeden rytisk si ponechte, odsouhlasený vÝtisk s razítkem doručte na Pozemkoý úřad Louny,
Pražská 765 Lounv nebo předejte na jednání 14. a15. července 2010.

Ing. Marie Nýdrová
ředitelka

Pozemkového úřadu Lounv

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: /6 (ti.h''(t

/

Rozdělovník:
Na doručenku obdrŽí účastníci Ťízení dle přiloŽeného seznamu

Dále obdrží:
Městský úřad Vroutek, Náměstí Míru 166,439 82 Vroutek (úřední deska)
Městys Nepomyšl, Nepomyšl čp. 82, 439 7I Nepomyšl (úřední deska)
MZe,Pozemko1ý úřad Louny, PraŽská 765, 440 01 Louny (úřední deska)

Na vědomí:
Geo Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26,30I 00 Plzeň - zpracovatel
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