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VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
oznánell

o

z.bij€li řneni

Týn.e v

o

konplemict poz€nkWýcb úpŘách BltŇko u lrrochova
ltzgDí Přostlvlry

íNrnjr.íčjsri soB.df.lho klttsrřihfto

KEjský pozen].oť,jřád prc Pďdubichi kEj, Pobočkn cIndin jako !ěúě a fuislíě přislušný
sprívni olgá. podLe zákom č. 50]2012 sb,, o §látlrin poreDko!ém íriad! a o měně nékre.ýoh
souvisejicich zákonú. a podle § 19 zi&@^ é, |39l20D2 sb,, o pozenkoúch úprávícn
a poŤúbwch rjLlodech a o měně zákona č, 229ll99t sb,. o lipÉvě vlóbických !áanú k půdě a
jinému z€měděLskénu ngjetku, v€ měni lozdějšich piédpis (dále jen .,žkón")

z.tijil

v

ííze

o kon!le&'1ch
souladu s úsramvenini § 6 zákona dne 28. dĚi 2012
úPEYách v kitaÝnilnín úmíBbNko u Enchov! Týrce, obeo rircch& Týnec.

lotú'ko!ých

s óhledm m dosažmi cflů poMto!Ťch úpÉvrozšiřil sp.áWi orgán v€ snystu § 3 odsl- 3 zíkoB
obvod po/enkoq, h uPB! o M\ aiL i čaíLalařit'nno l.m Př.il,v[rf, obe! Prcsbv&) , Jde o
ú"m o Výrďe 2e0 m', klft aan!.e do poli c4l vedolc, po Ťolecne kaŇihi bmici,

Poz€í*oyýni úpravmi 9 prcšorevéá nDkčně uspoŘdówjl pózeírif. scetuji se n.bo děli a
zabezpečuje ý jini přlsttpnost a v}ažiípozenhl a \1rcv!ání j9jich hmic lslq aby P vyíonly
podmirky pro ircioni]ni hospodlieni vla§lni}ú á n'jmců !ůdy, souěŇně se jimi ajiš1lrji
podmilb pro zlŤšeni Laality ávol! re Ýenkovslý.h obl6te.L pú zlepšňl ávohiho !rcstMi,
pm ocllfau a zjodněni lltdnůo fondL! prc vodli nospodiřsM a Pio Týšeli €kologické stability
tnjiny, výsledky porcEtoťch úrBv §louži pro obnow tatast átniho optrífu a jako
n€opoú€nulelný podldad Prc uemi piánoYáni (§ 2 zákm),
Úúdl.1iky řized podle § 5 odst, 1 zákoB jsu vlstlioi pozeíůú,kteé jsu dotčúyiešeniúv
pomkoťch úp6vách, ryrcké a páDi.k: osoby, j€jióž páva k poreblóm nohou být přino
dotčú4Měsío t iochúv Týnec a ob€c Přesiavlky.
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