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o qdání rozhodnutí o

rýměně n€bo přechodu vlastnických práv
k pozemkům' o určenívýše úhřady a lhůty dle s 10 odsÍ. 2 zákona č. 139/2002 Sb'' o
pozemko\ých úpřayách a pozemkoYých úřadech v platném znění a o zřízení nebo

zruš€ní věcného břemene na pozemcích dle schváleného návrhu komplexní pozemkoyé
úpralT v katastrálním územísrbice u Kolovče a v navazujících částech sousedícich
katastřálních úz€mí Těšovice u Kolovče. Poděvousv a Koloveč'

VEREJNA VYHLASKA
Mjnistelstvo zemědělství. Pozemkor'ý úřad DomaŽlice,

oznamuJe
účastníkům
řízení v souladu sust. s l1 odst.8 a 10 zákona č. 139/2002 sb. \'ydání
řozhodnutí č'i. 941/1I/B0722 ze dl'.e 1z.7 '201I o l'ýměně nebo přechodu vlastnických
práv k pozemkům, o zřízeni nebo zrušenívěcného břemene na pozemcích a určenír"ýše
úhrady a lhůt1 dle $ 10 odst. 2 záko,l^ č. 139/2002 sb' dle schváleného návrhu
komplexní poz€mkové úprala v katastrálním územíSrbice u Kolovče a v navazujících
částech sousedících katastřáhích územíTěšovice u Kolovče, Poděvousy a Koloveč.

Toto lozhodnutí se současně doručuje všem známým vlastníkůmpozemků a osobrám
dotčenýn ziízenímnebo zrušením věcného břenene a Katastánímu uřadrr pro P1zeňský kraj,
katastrálnímu placovišti DomaŽlice.

Z náležiÍosÍípiílohy rozhodnutí se k lozhodnutí doručo\'anému účastníkům
připojuie jen ta
písemná a graÍlcká část přílohv, která se doryká konkétníhoúčastníkařízení.

Příloha roáodnutí se všemi náleátostmi se po dobu r,1věšení této veřejné r,yhlášky uklrídá rr
Pozemkového ďadu Domažlice a u obecnÍro ďadu Srbice, kde lze do ní nahlédnout.

V příloze rozhodnutí
pokud o to požádají.

oti

uveden]fon osobám bude rydán uředně ověřeÍý opis přílohy lozhodnutí,

úřadu Domažlice
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