OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
Č.j.: OU-HE-PLO-2013/000264

Humennom 03.12.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zverejnenie projektu pozemkových úprav
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
(ďalej len „OU-HE-PLO“), ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona SNR
č.330/1991 Zb . o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. zverejňuje, dňa 03.12.2013 v obci Čabiny, okres Medzilaborce, kraj Prešovský, v súlade s § 13
ods. 1 zákona, Projekt pozemkových úprav (ďalej len „PPÚ“) v k.ú. Čabiny. PPÚ v k.ú. Čabiny
vypracoval, v súlade s § 12 ods. 1 zákona, Ing. Ján Balaščík, B.M.B.
Geodetická
kancelária,
Karpatská 6,
080 01 Prešov,
na
základe zmluvy o dielo a
splnomocnenia o zastupovaní v konaní o pozemkových úpravách, podľa nariadenia
pozemkových úprav Obvodného pozemkového úradu Humenné č. 2009/00408-002-Vv zo
dňa 15.05.2009,
2. vyzýva všetkých účastníkov pozemkových úprav v obvode PPÚ v k.ú. Čabiny, aby sa v dňoch
03.12.2013 – 03.01.2014 oboznámili na Obecnom úrade v Čabinách so zverejneným PPÚ v
k.ú. Čabiny, a to s rozdeľovacím plánom vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
ktorý má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového
stavu). Súčasne bude každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, doručený výpis z
rozdeľovacieho plánu,
3. určuje lehotu na podanie námietok proti projektu pozemkových úprav a výpisu z
rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre všetkých
účastníkov a združenie účastníkov, v súlade s § 13 ods. 2 zákona, ktoré je možné podať do 30
dní od ich zverejnenia alebo doručenia na OU-HE-PLO.

Ing. Ladislav Cerula
vedúci odboru

Vyvesené od:..............................do:........................... pečiatka, podpis ............................................
„financované z prostriedkov EPFRV“
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Doručuje sa:
1. Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Čabiny
2. Obec Čabiny, Obecný úrad v Čabinách, 067 02
3. a/a
Na vedomie:
1. Ing. Ján Balaščík, B.M.B., Geodetická kancelária,
Karpatská 6, 080 01 Prešov

