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Olnámenl nvyshvsnl návrhu knmplexnlch polemkových úprav v

k. ú.

Lhota

Prounická

Středočeský kraj a hlavnl město Praha, Puhocka Pribram (dále jen
.pubučka') jako pflolusný spravni úrad podle zákona č. 503/1012 Sb , \) statnlm pozemkovém úřadu
a o změně některých souvlsejlclch zákonu ve znění pozdějších předpisů a podle ust 5 19 zákona
5. 139/2002 Sb.. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o zmeně láknna č. 229/1991
Sb.. n úprave vlastnických vztahů k půdě a jinému zembdelskému majetku, ve znénl pnzdějšlch
předplst'l (dále jen „zákon“), oznamuje účasmlkt'tm llzenl že v souladu s ust. ; 11 odst. 1 zákona je.
pnclnaje dnem 24. s. 2022. mo2no po dobu 30 dnů tj nelpnldéli do 23v9.2uzz nahlédnout do
zpramvanéha & vystaveného návrhu komplemlch pozemkových uprav v katashálnlm uzeml
Prosenická Lhota (dále jen „KaPU“).
Krajský pozemkový úrad pm

Navrh KoPD v rozsahu mpltn nových pozemků, včetně mapy náwhu nového usporádanl pazemků,
je vystaven k nahlédnutí na pubočoe (kancelář č.107) a na Obemlm úřadě v Prosehioke Lhotě.

Účastníci fiznui m.ji vm:: době [10:10an možnost uplatnit k vystivenému nivntu ivé námitky
: připomínky u pobočky.
K

nauč l god m

gmltltúm g mlnkAm

ust. : ]] gdm. 1 zákona negři

Pu uorynutl výte uvedené doby svolá pobočka zavemonejednánl (usl. 5 11 odst. 3 zákona) na klevém
zhodnntl výsledky KoPU účastníky řlzenl mnáml s návrhem tt kterém bude rozhodnuto.
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