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Komplexní pozemková úprava Verměřovice - oznámení o vyložení soupisu nárokŮ vlaStníkŮ,

lhůta k uplatnění námitek

V rámci zpracováni návrhu komplexní pozemkové úpravy Verměřovice (katastrální Území

Verměřovice a přibrané části katastrálnícir územi Petrovicé u Lanškrouna a Dolní Čermná)
zabezpeóil Státni pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, PoboČka Ustí
nad oilicí dle § s zákona e, lrlgtzooz Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových Úřadech

a o změně zákóna ó.22gllggl Sb., o úpravě vlastnických vztahŮ k pŮdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů vypracování soupisŮ nárokŮ vlastníkŮ pozemkŮ Podle
jejióh ceny, výměry, vzdálenosii a druhu a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního Práva,
předkupního práva a věcného břemene.

Vyhotovením soupisů nároků (včetně ocenění pozemků) byl pověřen zhotovitel návrhu komPlexní
pózemkové úpravy GEOREAL, spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeft 301 00 (projektantka lng. Martina

Šedivá, e-mail: martina.sediva@georeal.cz, tel.: 373 733 539).

Soupisy nároků jsou počínaje dnem 1O.,7.2018 vyloženy po dobu 15_ dnŮ na Obecních
úřaciecň Verměřovice a petróvice a na Úřadě městyse Dolní Cermná (současně jsou také

k nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadě, Krajském pozemkovém úřadě pro Pardubický kraj,

Pobočce Ústí nad Or]icí, Ťvardkova 1191,562 01 Ústí nad Orlicí).

Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemkŮ uplatnit u Státního
pozemkového úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro eaiOubickli kiaj, PoboČce Ústí
nad Orlicí, Tvardkova 1191,562 01 Ustí nad Orlicí do 15. 8. 20í8.

lng. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ustí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad
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