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Úrvan: Pozemkovy riŤad Louny
ČÍst-o ÚrvaRu: l3073 8

PoŘADoVÉ ČÍsI'o:
NAŠE Čl.: 25l2ol l - KPÚ/ |60B12007lJF
vyŘtzulp: ING. JITKA pŮsovÁ
TELEFoN: 41565 83 13
FAX: 41561 4942
E-MAIL: PU Louny @mze.cz

jitk;.rusoía@ mze.cZ
ADRESA: PRAŽSKÁ 7 65, 440 01 LOUNY
DATUM: 8. ČpnvENCE 2O||

vE, ŘpJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení odvolání veňejnou vyhláškou podle zátkona č,.13912002 Sb., o pozemkovych
r'ipravách a pozemkovych ňadech a o změně zátkona č.2291199| Sb., o rÍpravě
vlastnick;fch vztahri k pridě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
pŤedpisri (dále jen zákon)

Ministerstvo zemědělství _ Pozemkoqf riŤad Louny oznamuje v souladu s ustanovením $ 1l odst. 6
zákona veŤejnou vyhláškou odvolání riěastníka Ťízení proti vydanému rozhodnutí Pozemkového riŤadu
Louny ěj. 13/2OI1-KPÚ/160BI2}071IF zedne l. června 2011 oschválení návrhu komplexních
pozemkoqfch riprav v katastrálnim zemí Vroutek.

odvolání podal Tomáš Roztočil. obsah odvolání je pŤílohou této vyhlášky. K podanému odvolání
se mohou ostatní riěastníci ÍízenivyjádÍit, a to do sedmi dnťr ode dne doruěení veŤejnou vyhláškou.
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnri na riŤední desce MZe, Pozemkového riŤadu Louny,
Městského riŤadu Vroutek, Městysu Nepomyšl a na internetovych stránkách na adrese www.eagri.cz.

Patnácty den po vyvěšení se považuje podle $ 25 odst. 2 zákona ě. 50012004 Sb'' správní Íád, ve zněni
pozdějších pŤedpisti, za den doruěení. Lh ta pro vyjádŤení koněí dnem 3. srpna 201 1.

Podané odvolání bude dále postoupeno k vyŤízení odvolacímu orgánu, kterym je Ministerstvo
zemědělství - ÚstŤední pozemkovy riŤad.

Pokud odvolací orgán rozhodnutí pozemkového riŤadu potvrdí, doruěí je jen odvolateli a ostatním
ričastník m Íízeni oznámí rozhodnutí o odvolání veŤejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán
rozhodnutí pozemkového riŤadu změní nebo zruší, oznámi rozhodnutí o odvolání veŤejnou vyhláškou
a doručí všem známjm ričastník mÍizení v souladu s ust. $ 11 odst. 6 zákona.
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Ing. Jana Vernerová
Ťeditelka Pozemkového riŤadu Louny

Vyvěšeno dne: 1 i fi?- ?$11

PŤíloha: odvolání pana Tomáše Roztočila
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Ministerstvo Zemědělství
ÚstŤední pozemkovy uŤad

prostŤednictvím
Pozemkového ťlŤadu Lounv

Pražská 7 65
440 01 Louny

Dne 30.6.2011

Věc:
odvolání proti rozhodnutí čj. I3l201 l-KPÚ 160 BDaO7 IF
ze dne 1.6 .20LI

V zákonné lhritě podávrám odvolání proti qfše uvedenému rozhodnutí, které jsem obdržel
dne 16.6.2011 s tímto o d riv o d n ě n í m.

Pozemkoqf riŤad v pruběhu komplexní pozemkové ripravy ( dále jen KPÚ ) se vribec
nezabyva| otázkou pozemkri, na kÍe4fch je umístěno zaŤízent a hlarrrrě vedení potrubí
ropovodu Cepro v obvodu ptisobnosti Ťešeného izemi k.ri.Vroutek.

V prŮběhu všech jednrání nebyla ani zmínka o tomto zaÍizeru a vlastníci pozemku pŤes
které toto zaÍizeni ptochžní, nebyli vŮbec o tom informováni a ani nevědí, zdapŤes jejich
pozemky toto zatízeni prochazí včetrě tzv, ochranného pásm4 a proto k této skutďnosti
nebylo možno uplatnit žádÍé námitky a pŤipomínky.

Záv&ečná jednání vy'kazovala uspěchanost s jednostrann;fm zaměŤením jen na Ťešení časti
problému, tedy stavbu plynovodu Gazela, ktery se teprve bude stavět, zatím co zaÍízení
ropovodu, které bude plynovod patmě v k.ri. Vroutek kŤíát, je desítky let dávno pod
powchem Ťešen;fch pozemkú KPÚ.

Na základě vyše uvedenych skutečností' podávrám toto odolání ažádámodvolací orgán,
aby,napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému Íízení, ve kterém by byla Ťešena
KPU tak, aby obsahovďa i problematiku ropovodu, neboť mi jde o mé pozemky, které
v budoucnu hodlám vyžítzprisobem, v němž bych mohlbyt ropovodem 

' 
pŤípadně jeho

ochrarrrr m pásmem omezen.

Tornáš Roztočil /: ,! / ,?
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