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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ministerst O zerněděl 1 i, Pozernko . úřad Plzeň-jih. jako včcně a mí mě příslušný

správní orgán podle s 19 písmo a) a § 20 písmo b) zákona Č. 1....9/2002 b., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 129/1991 b.. o úpravě vla .tnických ztahů k půdě a
jinému zcměděl kému majetku. ve znění pozdějších předpisu. ve znění zákona Č. 309/2002 b. a
zákona Č. -3/100.+ . b. ( dále jen "zák na") .

O Z n a m u J e,
že se zřetelem na u tanovení § II, odst. 10 "zákona"

vydává ROZHODNUTÍ dle § 11 odst. 8 "zákona" o výměně nebo přechodu vla tnických
práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 od t. 2, zřízení nebo zrušení věcného břemeno
k dotčeným parcelám a pro zpraco ání obnoveného ouboru geodetických informaCÍ pro
komplexní pozemkovou úpravu (KP') Hradec v k.ú. Hradec u Stoda pod č.j. 20911JOIP 'i.
púJ3110 ze dne 30.12.2010.

Rozhodnutí je vyvěšeno veř jn li vyhláškou na dobu 15-ti dnu na úředních de kách
Obecního úřadu Hradec a na úřední de ce Pozernko ého úřadu Plzeň-jih, erudova 35. Plzeň. Toto
rozhodnutí nabývá prá ní moci posl dním dnem patnáctidenní lhůty, která počne běžet vyvěšením
rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Příloha k rozhodnutí (změn lastnick 'ch práv k pozemkům dle
jednotlivých listů vlastnictví) je přístupná k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Hradec a na
Pozemko ém úřadu Plzeň-jih, erudova 35. Plzeň.
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