OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
Pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
č. OU-HE-PLO-2014/00068-738-ŠM

V Humennom 14.02.2014

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výzva na vyjadrenie k odvolaniam proti rozhodnutiu
č. OU-HE-PLO-2014/00068-726-ŠM, zo dňa 13.01.2014
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-HE-PLO“), ako orgán
príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona 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“), vydal dňa 13.01.2014 v zmysle
§ 13 ods. 6 zákona rozhodnutie č. OU-HE-PLO-2014/00068-726-ŠM, ktorým schválil projekt
pozemkových úprav v katastrálnom území Jasenov, vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1 písm. a)
zákona č. 330/1991 Zb. v z. n. p., z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích
pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou
tohto zákona, ktorého zhotoviteľom je GEOEX s.r.o., Banská Bystrica.
Proti tomuto rozhodnutiu podali účastníci konania odvolania a to nasledovne:
- Štefan Katkovčin, bytom Jasenov 66, 066 01 Humenné zo dňa 22.01.2014
- Urbariát - pozemkové spoločenstvo Jasenov, 066 01 Jasenov zo dňa 28.01.2014.
OU-HE-PLO v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov týmto,
- upovedomuje účastníkov konania s obsahom odvolaní, ktoré sú prílohou tejto výzvy
a súčasne
- vyzýva účastníkov konania, aby sa v lehote 5 dní, odo dňa doručenia tejto výzvy,
k odvolaniam písomne vyjadrili.
Výzva na podanie vyjadrení k odvolaniam sa oznamuje touto verejnou vyhláškou tak, že sa
táto vyvesí spolu s kópiami odvolaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli OU-HE-PLO a na dočasnej
úradnej tabuli v obci Jasenov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Ladislav Cerula
vedúci odboru
Príloha:
- odvolanie Štefan Katkovčin zo dňa 22.01.2014
- odvolanie Urbariát – pozemkové spoločenstvo, Jasenov zo dňa 28.01.2014
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