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Dle rozdělovníku

Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy Lhota u Dynína
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),
svolává dle ust. § 11 odst. 3 zákona
závěrečné jednání,
na které zve všechny účastníky řízení.
Závěrečné jednání se uskuteční dne 18. 5. 2022 (středa) od 15:30 hodin v klubovně Sboru dobrovolných
hasičů Dynín (přízemí bývalé školy na návsi v Dyníně – vstup bočním vchodem od kapličky).
Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky komplexních pozemkových úprav LHOTA U DYNÍNA a seznámí
účastníky s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
Pobočka v termínu závěrečného jednání zajistí, aby celá akce proběhla dle nařízení, souvisejících
s výskytem onemocnění COVID-19, vyhlášených vládou České republiky, která budou v daný termín
platná.
Pobočka tímto vyzývá, aby účastníci závěrečného jednání dodržovali všechna nařízení, související
s výskytem onemocnění COVID-19, vyhlášená vládou České republiky, která budou v daný termín
platná.
Doporučujeme rovněž sledovat webové stránky Státního pozemkového úřadu, kde budou zveřejňovány
aktuální informace o případném zrušení plánovaných jednání.
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