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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí odvolacieho konania v obvode projektu JPÚ Blažice, k.ú. Blažice
Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ“) ako príslušný 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“) v súlade s
s § 56 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších zmien a doplnkov
oznamuje
začatie odvolacieho konania vo veci rozhodnutia č. OU-KS-PLO1-2022/000162-085 o schválení všeobecných zásad
funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom
území Blažice, lokalita Bohdanovský klín, ktorých zhotoviteľom je CZIPO s.r.o, Kmeťova 36, Košice, 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“) v súlade s §
46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení podľa § 10 ods. 6 zákona vydaného
tunajším odborom dňa 01.03.2022, voči ktorému podal účastník konania Slovenský pozemkový fond odvolanie.
Toto oznámenie sa v zmysle § 11 ods. 3 zákona doručuje verejnou vyhláškou. Doručenie sa podľa § 26 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vykoná tak, že sa po dobu 15 dní vyvesí na úradnej
tabuli správneho orgánu a súčasne na úradnej tabuli Obce Blažice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Prípadné stanovisko dotknutých vlastníkov pozemkov k podanému odvolaniu, resp. doplnenie konania o
novonavrhnuté dôkazy, je možné zaslať Okresnému úradu Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor do 5 dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia.

Ing. Gabriel Vukušič
vedúci odboru
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