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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy Halenkovice - oznámení o vyložení soupisu nároků
vlastníků pozemků
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Halenkovice, do
jehož obvodu je zahrnuta i část katastrálního území Kudlovice (okr. Uherské Hradiště), zabezpečil
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín v souladu s ustanovením
§ 8 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“), vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis
nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního
práva, předkupního práva a věcného břemene.
Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Halenkovice – společnost GEOREAL spol. s r. o., Hálkova 12,
301 00 Plzeň.

Tento soupis nároků bude, počínaje dnem 26. 2. 2020, vyložen v úředních dnech po dobu 15 dnů
na Obecním úřadě Halenkovice, dále na Obecním úřadě Kudlovice, okr. Uh. Hradiště (zde budou
vyloženy pouze soupisy nároků týkající se k.ú. Kudlovice) a současně bude také k nahlédnutí na
Pobočce Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, 6. patro, kancelář č. 606 (v úřední dny, tj. pondělí a středa
v době od 8 do 11 a od 12 do 16 hod.). Zároveň s vyložením se příslušné soupisy nároků doručují
vlastníkům, jejichž pobyt je znám. Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci
pozemků uplatnit na Pobočce Zlín.
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