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Verejná vyhláška

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou Jednoduchých pozemkových úprav
Čečehov, v časti katastrálneho územia Čečehov

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 zákona číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o pozemkových úpravách) podľa § 14 ods. 1
zákona o pozemkových úpravách

nariaďuje

vykonanie projektu pozemkových úprav formou Jednoduchých pozemkových úprav Čečehov, v časti
katastrálneho územia Čečehov. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
projektu pozemkových úprav bol schválený rozhodnutím č. OU-MI-PLO-2022/000235-336 zo
dňa 24.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2022, vypracovaný v zmysle § 2 ods.
1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách, potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích
pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniarni marginalizovaných skupín
obyvateľstva, ktorého zhotoviteľom je geodetická firma G.K.T. spol. s. r. o., Vinné 469,07231
Vinné. Predmetné rozhodnutie bolo zverejnené na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce
od 26.10.2022 do 10.11.2022 a na úradnej tabuli obce Čečehov od 25.10.2022 do 09.11.2022.

Odôvodnenie

Rozhodnutím č. OU-MI-PLO-2022/000235-336 zo dňa 24.10.2022, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.11.2022, bol v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o pozemkových
úpravách schválený projekt pozemkových úprav vykonávaných formou Jednoduchých
pozemkových úprav Čečehov, v časti katastrálne ho územia Čečehov.

Vykonanie projektu spočíva vo vytýčení hraníc pozemkov v teréne vrátane stabilizácie
nových hraníc a ich zameraní s následným vyhotovením geometrického plánu alebo
rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.

Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách po schválení
rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových
úprav okresný úrad nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so
združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

Práva a povinnosti združenia účastníkov vyplývajúce zo zákona o pozemkových
úpravách vykonávajú v Jednoduchých pozemkových úpravách Čečehov, v časti katastrálneho
územia Čečehov priamo jednotliví účastníci konania, zastúpení predstavenstvom združenia
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účastníkov pozemkových úprav s ktorým bol dňa 15.ll.2022 prerokovaný a schválený postup
prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a tvorí prílohu tohto nariadenia.

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách sa toto nariadenie
zverejňuje podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1969 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Správny orgán
zverejňuje písomnosť súčasne na úradnej tabuli a svojom webovom sídle a na úradnej tabuli
v obci Čečehov spôsobom v mieste obvyklým.

Príloha: 1
- Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

Doručujeme:
- všetkým účastníkom konania - verejnou vyhláškou
- Obec Čečehov, Obecný úrad 74, 072 11 Čečehov - úradná a elektronická tabuľa obce
- Okresný úrad Michalovce - úradn á tabuľa a webové sídlo
- Okresný úrad Michalovce, PLO - úradná tabuľa a centrálna úradná elektronická tabuľa - CUET
- Slovenský pozemkový fond
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