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Veřejná vyhláška o vydání rozhodnutí SPU 101229/2022Fi
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí (dále
jen pobočka) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 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),

oznamuje
v souladu s § 11 odstavcem 10 zákona vydání rozhodnutí č.j. SPU 101229/2022Fi ze dne 7.9.2022
dle § 11 odstavce 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům dotčeným
komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Dobříkov a částech k.ú. Sruby, Slatina u
Vysokého Mýta, Zámrsk.
Rozhodnutí je se všemi přílohami uloženo u pobočky a na Obecním úřadě Dobříkov, Slatina, Sruby,
Zámrsk, kde lze do něho nahlédnout. Rozhodnutí je doručováno veřejnou vyhláškou a jeho písemné
vyhotovení zasílá pobočka všem známým účastníkům řízení. K rozhodnutí se obesílaným účastníkům
řízení připojuje jen ta část, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Rozhodnutí nabývá právní
moci dnem doručení veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška je spolu s rozhodnutím č.j. SPU 101229/2022Fi ze dne 7.9.2022 vyvěšena
po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Dobříkov, Slatina, Sruby, Zámrsk a na úřední desce
pobočky.
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