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Oznámení o zabájení Íízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Verměřovice
a v přibraných částech k.ú. petrovice u Lanškrouna a Dolní čermná

Krajský Pozemkoqý úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí (dále jen pozemkový
Úřad) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona ě. 50312012 Šb., o Sátním
Pozemkovém Úřadu a o změně někteqfch souvisejících zákonů a podle § 19 zákona ě. I3gl2002 Sb.,
oPozemkových Úpravách apozemkových úřadech a o změně zákona č.22g/tg9l Sb., o úpravě
vlastniclqých váahŮ k pŮdě a jinému zemědělskému majetku,ve znénípozdějších předpisů (dáie jen
zákon)
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dle § 6 zákona řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Verměřovice
a v přibraných částech katastrálních území petrovice u Lanškrouna a Dolní čermná.
Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odstavce 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů
na Úředních deskách pozemkového úřadu, Obecních úřadů Verměřovice a Pďrovice a Úřadu
městyse Dolní Čermná (současně se zveřejňuje i na jejich elektronických úřadních deskách).
Poslední den této lhůty je dnemzahájení pozemkoých úprav.

Na Úvodním jednání (§ 7 zákona) budou úěastníkům řízení poslrytnuty informace o účelu, cílech
s Postupu při pozemkových Úpravách. O termínu konání úvodního jednání budou účastníci řízení
písemně vyrozuměni.
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Ing. Hana JeníčŇá, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad
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Přílohy:
1. předpokládaný obvod komplexní pozemkové úpravy verměřovice.pdf
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