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oZNÁMENí

, závěreČné jednání K<lPÚ v k.ú" Strážnice u Mětníka a v

části k,ú"želízy

Státní Pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město praha,
PoboČka Mělník (dále jen ,,Pobočka Mělník") jako věcně a místně pristúSnY správní orgán poclle
zákona ě" 503/2012 Sb,, o §tátním pozemkovém úřadu a o změně nbt<tenlcň souvisejícícTr zái<onů,
ve znění PozdějŠÍchpředpisŮ, a podle § 19 zákona ě. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a Pozemkových Úřadech a o změně zákona č. 229tlg91 Sb., o úpravě vlastnických Úztahů'k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon"), svolává dle
ustanovení § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, konané v rámci kompleiní pozámkovó úpravy
zpracovávané v katastrálním rjzemístrážnice u Mělníka a v části k.ú,želízy,
ZávěreČnéjednání se uskutečnív pondětí dne 25. 3. 2019 od 16.00 hodin vsáte §okolovny
v obciVysoká, s tím, že zápis do prezenční listiny bude probíhat od 15"15 hodin.
Na tomto jednání zhodnotí Pobočka Mělník výsledky pozemkových úprav a účastníkyseznámí s
návrhem, o kterém bude rozhodnuto,
Toto oznámení bude po dobu 15 dnů zveřejněno na rjřední desce obce Vysoká a místníčásti
StráŽnice u Mělníka, na úřednídesce Obce Želízy, Obce DolníZimoř, Města Lióěchov, úřednídesce
PoboČkY Mělník a na internetových stránkách ${}.ov.sa§ri-cz, Po vyvěšenía sejmutí bude potvrzené
oznámenízasláno zpět na výše uvedenou adresu pobočký tvtctnit<.
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