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vEŘEJNÁ vyHlÁšrn
Oznámení o rozšířeníobvodu komplexních pozemkových úprav Černětice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice (dále jen
,,poboěka") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a ozměně něktených souvisejících zákonů, a podle.§ 19 zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona ó, 22911991 Sb,, o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon") zahájil dne 29, 6, 2018 řízenío komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Cernětice (704628), obec Volyně, okres Strakonice.

Podle ust. § 6 zákona oznamuje všem účastníkům
řizeni, že v souladu s ust. § 3 odst. 2zákonaje obvod
upravovaného územírozšířen o pozemky v navazujícíchčástech sousedících katastrálních území:

Marčovice (734462), obec Předslavice, okres Strakonice,
- Předslav!ce (734471), obec Předslavice, okres Strakonice a
- Račíu Nišovic (704644), obec Volyně, okres Strakonice.
-

Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úředních
deskách pobočky, Obecního úřadu Předslavice a Městského úřadu Volyně, Současně se zveřejňuje
i v elektronické podobě na portálu eAGRl.
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