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oZNÁMENÍ

Krajsky pozemkoqf ri ad pro Plze sk; kraj, Pobočka Plze jako věcně p íslušn;f podle zákona é'

503l21l2 Sb., o Státním pozemkovém ri adu a o změně něktei ch souvisejících zákonri, a podle ust'

g 19 písm. a) zítkonaé. fzgtzxozSb., o pozemkov;ich ťrpravách apozemkov1 ch ťr adech a o změně

zákonač.229ll991 Sb., o irpravě vlastnic$ chvziahu k pťrdě a jinému zemědělskému majetku' ve

znénípozdějších p edpisťr, (dále jen zákonj-a jako místn8 p- íslušná pobočka podle ust' $ 11 odst'l

písm. b) zákona e. sorjl2004 Sb., správníÍád,ve znění pozdějších p edpisťr

oznamuie

ustanovení opatrovníka pro níŽeuvedeného ričastn íI<aÍízení komplexní pozemkové ripravy ( dále

jen KoPÚ) v katastrálním zemíNezvěstice a to z drivodu:

- Že jeto osoba, která zem ela p ed či během Íízenío KoPÚ a soudní komisa nesdělil SPÚ'

Pobočce P|zei, okruh dědicri.

oznámení se vystavuje na dobu, neŽ budou uvedené osoby známy, nejdéle na dobu trvání Íízeni o

KoPÚ v k.ir. Nezvěstice na U ední desce místně p íslušnéiro Městského ťr adu v }'{ezvěsticích a na

Úr.dni desce Pobočky Plze .

Ing. Václav Baněček
pově en vedením Pobočky Plze
Státní pozemkov ťr ad
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