OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
Pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
________________________________________________________________________________
Číslo: OU-HE-PLO-2014/002505-006-ŠJ
V Humennom 20.05.2014

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho
plánu PPÚ Zemplínske Hámre.
Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-HE-PLO“) ako príslušný orgán
v zmysle § 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“):
1. zverejňuje, dňa 21.05.2014 v obci Zemplínske Hámre, okres Snina, kraj Prešovský, v súlade s
§ 13 ods. 1 zákona, Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
Projektu pozemkových úprav Zemplínske Hámre (ďalej len „RP PPÚ Zemplínske Hámre“). RP
PPÚ Zemplínske Hámre bol zostavený, v súlade s § 12 ods. 9 zákona, spoločnosťou GEOSPOL
SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska 1057, Snina, na základe zmluvy o dielo a splnomocnenia
o zastupovaní v konaní o pozemkových úpravách, podľa nariadenia pozemkových úprav
Obvodného pozemkového úradu Humenné č. 2009/00399-ŠJ zo dňa 11.05.2009.
2. vyzýva všetkých účastníkov pozemkových úprav, aby sa v dňoch 21.05.2014 – 19.06.2014
oboznámili na Obecnom úrade v Zemplínskych Hámroch so zverejneným RP PPÚ Zemplínske
Hámre, a to s grafickou časťou (umiestnenie nových pozemkov) a písomnou časťou (register
nového stavu). Súčasne bude každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, doručený
výpis z RP PPÚ Zemplínske Hámre.
3. určuje lehotu na podanie námietok proti RP PPÚ Zemplínske Hámre a výpisu z RP PPÚ
Zemplínske Hámre, 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
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Doručuje sa:
1.

Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Zemplínske Hámre

2.

Obec Zemplínske Hámre, Obecný úrad v Zemplínskych Hámroch, Hlavná 152/183, 067 77
Zemplínske Hámre - 2x, (1 exemplár na zverejnenie)

3.

Správny orgán – spis 2x

Na vedomie:
1. GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska 1057, 069 01 Snina

