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Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú.Mokrý Lom – část Polžov - oznámení
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Českých Budějovicích zahájil dne 30.12.2008
řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území
MOKRÝ LOM
část Polžov
V rámci tohoto řízení zabezpečil Pozemkový úřad v Č. Budějovicích v souladu s § 8 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, vypracování
soupisu a ocenění nároků vlastníků pozemků,
jako jednoho ze základních podkladů pro řešení projektu pozemkových úprav.
V souladu s tímto ustanovením výše uvedeného zákona předkládá Pozemkový úřad
v Českých Budějovicích zpracovaný soupis nároků k veřejnému nahlédnutí.
Za tímto účelem bude soupis a ocenění nároků vlastníků vyložen po dobu 15 ti dnů
v úřadovně Obecního úřadu Mokrý Lom v Mokrém Lomu a na Pozemkovém úřadu
v Českých Budějovicích, Rudolfovská 80, 7. patro, kancelář č. 701. Současně je výpis ze
soupisu nároků doručen příslušnému vlastníkovi, jehož se týká a jehož pobyt je znám.
Prvním dnem vyložení soupisu nároků vlastníků bude den 28.2.2011
Posledním dnem vyložení soupisu nároků vlastníků bude den 15.3.2011
Do vystaveného dokumentu je možné nahlédnout na Obecním úřadu Mokrý Lom v úředních
hodinách, tj. v pondělí od 18:00-19:00 hod.
Na PÚ České Budějovice je možno do soupisu nároků nahlédnout v úředních dnech pondělí
a středa od 8 do 17 hod. (po telefonické domluvě i v ostatních dnech).
K tomuto soupisu nároků mohou vlastníci uplatnit námitky podané písemně u Pozemkového

úřadu České Budějovice ve lhůtě 30-ti dnů ode dne oznámeného jako první den jeho
vyložení.
Námitky projedná pozemkový úřad a vlastníci budou o vyřízení námitek písemně
vyrozuměni. Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá
pozemkový úřad Katastrálnímu úřadu České Budějovice k rozhodnutí.
Na projednání námitek a jejich vyřízení se nevztahují lhůty správního řádu.
Výpis se soupisu nároků je doručován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení si vlastník
ponechá. Druhé vyhotovení, v případě námitek i s těmito námitkami, zašle podepsané na
adresu Pozemkový úřad České Budějovice, Rudolfovská 80, 37078 České Budějovice.
Případně je možno ponechat podepsaný výpis na Obecním úřadu Mokrý Lom a nebo přímo
na Pozemkovém úřadu České Budějovice.
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