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Vec
Žiadosť o poskytnutie údajov k prípravnému konaniu pre účely komplexných pozemkových
úpravv katastrálnom území Hladovka.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový alesný odbor ako príslušný správny orgán

vzmysle $ 5 ods. 4 písm. a) a písm b) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom—fonde

a o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon“) vzmysle $ 7 zákona začal konanie

o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Hladovka.

Dôvod pre komplexné pozemkové úpravy je usporiadanie vlastníckych a užívacích

pomerova odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom vzmysle $ 2

ods. 1 písm. a) zákona.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame v zmysle $ 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

© správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „správny poriadok“) o poskytnutie

nasledovných údajov k prípravnému konaniu komplexných pozemkových úprav:

1. stav operátu KN (písomná a grafická časť), prípadná nutnosť mapovania a obnovy

bodového poľa, obnova máp, aktuálnosť písomného operátu KN (zapísanosť listín),
prípadne potreba revízie údajov katastra nehnuteľností,

2. špecifické podmienky, k. ú. Hladovka — zásady číslovania parciel, pomocné číselné

kódy, výmenný formát na preberanie údajov z a do operátu KN, číslovanie bodov,čísl
nových záznamov podrobného merania zmien, stanovenie triedy presnosti, prípadne iné

dôležité skutočnosti z hľadiska správy katastra,

3. súborgeodetických informácii (SGI) katastra nehnuteľností,

- katastrálna mapa,

-.mapa určenéhooperátu,
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4.. súbor popisných informácii (SPI) katastra nehnuteľností,

5. mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, .

6. informácia, kedy bol register (ZRPS alebo ROEP) zapísaný do KN.

Vami poskytnuté údaje budú podkladomkprípravnému konaniu komplexných
pozemkových úprav v katastrálnom území Hladovka, konkrétne k stanoveniu:

návrhu obvodu pozemkových úprav,
Zoznamu dotknutých parciel v obvode pozemkových úprav,

návrhu a obmedzeniu účastníkov konania pozemkových úprav,

stanoveniu špecifických podmienok pre účely pozemkových úprav

a podobne,

S pozdravom

Okresný úrad Námestovo
pozemkový a lesný odbor
Nám.A. Bernoláka 381/4

029 01 Námestovo

Ing. Eva Balušíková
vedúca odboru


