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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lazinov - pověření ke vstupu
a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko (dále jen "pozemkový úřad"), jako věcně
a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 19 písmo a) a § 20 odst. 1 písmo b) zákona
Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zahájil v souladu s ustanovením § 6 odst. 1
zákona v katastrálním území Lazinov a v přilehlé části katastrálního území Vlkov řízení
o komplexních pozemkových úpravách.
Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je GB-geodezie, spol. s r.o., Brno,
Lazaretní 4038/13, PSČ 615 00.
Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
Ing. Jaroslav Švec, nar.18.1.1955, bytem Boskovice, Absolonova 2,
Ing. Jana Dohnalová, nar. 6.2.1968, bytem Jihlava, Stavbařů 33,
Ing. Bc. Daniela Odvárková, nar. 10.12.1979, bytem Blansko, Dvorská 62,
Josef Jakubů, nar.16.9.1968, bytem Okrouhlá 3,
Michal Meluzín, nar.l 0.12.1979, bytem Boskovice, B.Němcové 18,
mohou dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění
pozemkových úprava vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,
nestanoví-Ii zvláštní předpis jinak.
Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku
v důsledku výkonu činnosti pro pozemkové úpravy, mají právo na náhradu této újmy
v penězích. Právo na náhradu újmy musí být uplatněno u pozemkového úřadu, jde-Ii
o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode
dne jejího vzniku, jinak právo zaniká (§ 6 odst. 10 zákona).
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Ing. Stanislav Skřipský
ředitel Pozemkového úřadu Blansko
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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lazinov - pověření ke vstupu
a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

V příloze Vám zasíláme pověření pro zástupce zpracovatele návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Lazinov a přilehlé části katastrálního území Vlkov
- GB-geodezie, spol. s r.o. ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o jeho
vyvěšení na úřední desce obce.
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Ing. Stanislav Skřipský
ředitel Pozemkového úřadu Blansko
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