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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení rozhodnutí veřejnou vyhláškou dle zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění, o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., případně ve znění dalších platných předpisů ( dále jen „ zákon „). 

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, jako věcně a místně příslušný správní orgán 
podle § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 písm. b) zákona, podle § 11 odst. 8 zákona, oznamuje vydání rozhodnutí 
č.j. 101720/2011-MZE-130752 ze dne 31.10. 2011 o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům 
v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Červený Potok, včetně rozšířeného území části k.ú. Malá 
Morava a Zlatý Potok. 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat ( § 11 odst. 8 zákona ) 
Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem 15-ti denní lhůty, která počne běžet dnem vyvěšení 
rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Nabytím právní moci rozhodnutí se dle § 11 odst. 10 zákona stává platným 
obnovený katastrální operát. 

Toto rozhodnutí oznamuje Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce 
Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí, v elektronické podobě na adrese : www.eAGRI. cz ( pozemkové úřady 
- Ústí nad Orlicí ), na úřední desce města Králíky a úřední desce obce Malá Morava. Současně je doručí 
Katastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj , katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 1389, 562 
01 Ústí nad Orlicí, Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, Americká 
479/2, 787 01 Šumperk a všem účastníkům řízení, známým pozemkovému úřadu. K rozhodnutí se připojuje 
jen ta část příloh, která se jich konkrétně dotýká. 
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