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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Modřovice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Příbram jako
věcně a místně příslušný správní orgán dle zákona Č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a
o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona Č. 13912002 Sb., 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 pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
zahajuje
v souladu s ustanoveními § 6 odst. 3 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v
katastrálním území Modřovice.
Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední
desce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky
Příbram a na úřední desce Obecního úřadu Modřovice (současně se zveřejňuje i v elektronické
podobě na adrese eagri.cz). Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav.
O termínu konání úvodního jednání (§ 7 zákona), na kterém bude provedeno seznámení s účelem,
formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou účastníci řízení vyrozuměni
písemně.

Otisk úředního razítka
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Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Ověř lij i pod pořadovým číslem 82213423-180965-160218172646, že tento dokument v listinné podobč, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládaj ícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.02.2016 v 17:26:55. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kval ifikovaného certi fikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.02.2016 13 :52:02. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 00 A9 34 E3, kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb LCA - Qualified Certification Authority, 09/2009,
První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) JUDr. Jana Kubová, Pobočka
Příbram, Státní pozemkový úřad. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového
razítka byla ověřena dne 18.02.2016 v 17:26:55. Údaje o časovém razítku: datum a čas 15.02.2016 16:23:05,
číslo kvalifikovaného časového razítka 00 A5 DC E8, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační

autorita, a.s ..
Vystavil: Obec Modřovice
Pracoviště: Obec Modřovice
dne 18.02.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Jola Scsevliková
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Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek fJří.~tl/fJné tpůsobern umoiúujicim dátkov»
piistup na adrese htfps://www.czecflpoinl.cz!overovacitfolozky.

