OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
pozemkový a lesný odbor
Sama Chalupku 18, 071 O1 Michalovce

Číslo spisu OU-MI-PLO-2022/000953

Michalovce 22. 09. 2022

Verejná vyhláška
Vec:

Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov
pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov

v obvode projektu

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný správny
orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") v rámci konania
o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Čečehov
zverejňuje
podľa § 11 ods. 23 zákona návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu
pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov
V rámci návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav
Čečehov, Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor na základe prerokovania návrhov
a požiadaviek s vlastníkmi podľa § 11 ods. 18 zákona a podľa schválených Všeobecných zásad
funkčného usporiadania územia, schválených Rozhodnutím č. OU-MI-PLO-2022/000953 zo
dňa 05.08.2022, právoplatné dňa 05. 09. 2022, dohodol so združením účastníkov pozemkových
úprav návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov.
Podľa § 11 ods. 23 zákona Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné, ak s nimi
súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené
alebo nariadené pozemkové úpravy. Návrh zásad sa zverejní verejnou vyhláškou a doručí sa
známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas s návrhom zásad sa považuje aj to, ak vlastník
nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Okresný úrad oznámi platnosť zásad
a platné znenie zásad verejnou vyhláškou na obvyklom mieste v obci; platné zásady doručí
združeniu účastníkov.
V zmysle § 11 ods. 23 zákona v súčinnosti s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov
zverejňuje verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úradu Čečehov a na
úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce, pozemkového a lesného odboru, súčasne aj na ich
webovej stránke.
Účastníci PPÚ v k. ú. Čečehov môžu proti návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov
v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov podať písomnú námietku
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na Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ul. Sama Chalupku č. 18, 071 01
Michalovce v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia alebo doručenia.
Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 11 ods. 23 zákona
oznámi platnosť zásad a platné znenie Zásad umiestnenia nových pozemkov verejnou vyhláškou
na úradnej tabuli obecného úradu v Čečehove a na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce,
pozemkového
a lesného odboru a doručí združeniu
účastníkov
pozemkových
úprav
v katastrálnom území Čečehov.
Prílohy:
ZUNP - písomná a grafická časť

Doručuje sa verejnou vyhláškou vyvesením (zverejnením)
1. Združeniu účastníkov PPÚ Čečehov
2. Okresný úrad Michalovce, PLO - úradná tabuľa a elektronická tabuľa
3. Obecný úrad Čečehov - úradná tabuľa
4. Centrálna úradná elektronická tabuľa (cuet.slovensko.sk)
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