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Doručenípísemností veřejnou rThláškou v řízeÍío komplexní pozemkové úpravě
Y katastrálním územísřbice u Kolovče a v navazujících čásÍechsousedících
katastřálních rízemíTěšovice u Kolovče, Poděvous.Y a Koloveč neznámým účastníkúm
či
účastÍíkům
s neznámým pob)tem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ministerstvo zemědělství, Pozenkoaí.úiad Domažlice. vede správní Ťízeníve věci provedení
komp]exní pozcmtové úpra\,J v katastrálním úZemísrbice u Kolovče a v navazujících
částech sousedících katastrálních územíTěšovice u Kolovče, Poděvousy a Koloveč.
Úěastniky tohoto řízení jsou rrrimo jiné p. Jan Homolka, posl. bytem Těšoyice 20, p.
František Ircing á Anna lrcingová, oba posl' bytcm Srbice 5,l, p' Adolí Klezl, posl.
bytem srbice 56, p. Jan Kocour a Kateřina Kocourová, oba posl. bytem srbice 49' p.
václaY Konopík, posl. bytem PoděÝousy 54' p' Zdeňka Kubešová, posl. bytem Srbice 52,
p. Anna Landeřgotová' posl. bytem Poděvousy 39,
p. Barbora ottová' posl. bytem
.l2'
p. václav Rejthar a Anna Rejtharová' oba posl. bytem sřbic€ 37, p. Josef
Srbice
skala a Mařkéta skaloYá, oba posl. bytem Poděvousy 50, p. Barbora Štefflová, posl.
byt€m HlohoYčice 47' p. Aloisie Štěpánová, posl. bytem Melbournc, Austrálie, p. Václav
Traxmandl a Anna Třaxmandlová, oba posl. bytem Srbice 5' p. František Traxmandl a
Božena Traxmandlová, oba posl. byten Poděvousy 23, p. Rudolf Traxmandl a Kateřina
TraxmandloYá' oba posl.bytem Poděvousy 43 a p. Jenovefa Zal€šáková, posl' bytem
Klášter 137' VyššíBrod' kteří jiŽ zenřeli. soird o dědictví ještě pravomocně nerozhodl a
soud ani soudní kon]isď pozemkovému úřadu ve stanovené ihůtě nesděliljména osob, které
b] se sLal) dedici. re.p' úca.tnijq lono.o iileni.

,

Učastníkytohoto řízení jsou mimo jiné p. Flantišek Bouc a p. Marie Boucová' oba posl.
bytem Hlohovčice 24 a p' Malie Nová, posl. byem Poděvousy 20' jejichž adresy tn,alého
pobytu' resp' jejich pob1t není splávnímu orgánu znám, jelikoŽ se na posledních známých
adlesách třvale nezdržuj í.

vzhledem ktomu" Že shora uvedeným účastníkůma neznámjm účashríkůmřízení,
nemůžez uvedených důvodůPozemkový úiad Dona.Žlice adresně rloručovat, doručuje jim
Rozhodnutí č.j. 947 |2ol1l130722 ze dne 12' červ€nce 2011 o wýměně nebo přechodu
vlastnic\ých práv k pozemkům' o zřízení nebo zrušenívěcného břemene na pozemcích a
určenívýše úhrady a lhůty dle s 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 sb. dle schváleného
návrhu komp|exní pozemkové úpralT v katastřáIním územíSrbice u Kolovče a
v navazujícíchčástech sousedících katastrálních územíTěšoyice u Kolovče' Poděvousv a
Koloveč z4ůsobem uvedeným v s 26 zákona č. 7111976 Sb. o správním řízení'
Současně doručuje tuto písennost opatlolníkovi, obci sřbice, ustanovenému
Iozhodnutími zdejšího uŤadu čj' 264.7l04 ze dne I2,1|.2004' čj. 2898/04 ze dne 8.12.2005.
čj.9212005 ze dne 11'1.2005, čj.314/2006zedne9.2'2006.č'1.1640/06.7120PÚzedne
3.8.2006,
Příloha č. 1 písennosti se po dobu v}.věšení této veřejné vyblášky ukládá u Pozemkového
úřadu Domažlice a u obecního uiadu Srbice, kde lze do nich nahlédnout'
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Pozemloréhf rLiad u DomazIice

l)'hláška č j. 1181l201I/I3O722 ze dne 29.8.2011 a rozhfnutí čj.
94'I /2011/130'722 ze dne 12.7. 201 1 byly
Ta1o veiejná
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