Pozemkový a lesný odbor
Mučeníkov č.4, 060 01 Kežmarok

Účastníci konania pozemkových úprav k. ú. Vrbov

Naše číslo
OU-KK-PLO-2019/000495-379

Vybavuje / linka
Ing. Krempaská G.. / 0527879927

V Kežmarku
10.05.2019

VEC
Upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a výzva na vyjadrenie
sa k podanému odvolaniu

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) podľa
§ 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správanom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) Vás upovedomuje o obsahu podaného odvolania a zároveň vyzýva
ostatných účastníkov konania, aby sa k nemu vyjadrili.

Podľa § 53 správneho poriadku podal účastník konania Lorenc Andrej, bytom Vrbov
289 dňa 07.05.2019 odvolanie proti Rozhodnutiu č. OU-KK-PLO-2019/000495-376 KG zo
dňa 04.04.2019, ktorým bolo podľa §13 ods.6 zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, správny orgán schválil projekt
pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbov.
Zároveň podľa § 27 ods. 1 správneho poriadku určujeme, aby ste sa vyjadrili v lehote
do 7 dní od doručenia tohto listu k podanému odvolaniu.

Oznámenie účastníkom konania o pozemkových úpravách

Podľa § 26 zákona o správnom poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak,
že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom
webovom sídle. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste
obvyklým, na úradnej tabuli Obec Vrbov.
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1 príloha:
Odvolanie voči Rozhodnutiu OU-KK-PLO-2019/000495-376 KG, zo dňa 07.05.2019

S pozdravom

Ing. Vladimír Harabin
vedúci odboru

Doručuje sa
1. Účastníkom konania pozemkových úprav - verejnou vyhláškou prostredníctvom Obec
Vrbov, Vrbov č. 204, 059 72 Vrbov – 2x (1 exemplár na vyvesenie) – starostka
2. a/a

Dátum vyvesenia : ..........................

Dátum zvesenia : ............................. podpis, pečiatka

