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Oznámeni o zahájeni řizeni o změně plánu společných zařizeni
v katastrálním území chlum u Blatné

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkovtý úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice (dále jen
,pobočka') jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona é, 50312012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně něktených souvisejících zákonů, a podle ust. § 19 zákona č. 13912002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.22911991 Sb., o úpravě
vlastnických váahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon")

zahajuje
v souladu s ust. § 12 odst. 7 zákona řízení o změně plánu společných zařizení v katastrálním
území Chlum u Blatné v předpokládaném rozsahu parcel KN 1547 , 1553, 1554, 1557 , 

,1 558, 't 559,
1562, 1567 , 1572, 1897 , 1898, 2í 36, 2137 , 2141, 2142, 2144.

Řízení o změně plánu společných zařizení je zahájeno k naplnění cílů stanovených v § 9 odst. 8
zákona, za účelem realizace společných zařízení na pozemcích Obce Chlum. Pozemkový úřad
rozhodne o schválení plánu společných zařizení postupem podle § 9 odst. í 0 a § 9 odst. í 1 vět první,
druhé a třetí,

Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Chlum, pobočky
a souěasně V elektronické podobě na adrese http://ud.spucr.cz, Poslední den lhůty je dnem
zahájení řízení o změně společných zařízení.

lng.
vedoucí strakonice
Státni pozemko4í, úřad

VyVěšeno dne:

Sejmuto dne:

1l,|

W
sláhipoieúkóyý úiád Hls]necká102.t/l1a]13000P.áha3 zižkoý lco 0l312774]Dlc czol312774 ,\j.,5cU.,ó;

_2 _05-20n


