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Rozhodnutí
Pravomocným rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou, čj. PÚ 253/09 HA ze dne 19.2.2009 byl podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 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, v platném znění (dále jen zákon), schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Synkov a v části katastrálního území Libel, zpracovaný firmou Olgeo s.r.o., Ibsenova 128/12, 779 00 Olomouc.
V souladu s tímto schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Rychnově nad Kněžnou, rozhodlo podle § 11 odst. 8 cit. zákona o
1.	výměně nebo přechodu vlastnických práv,
2.	zřízení nebo zrušení věcného břemene,
3.	určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 cit. zákona
tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto rozhodnutí, a které jsou jeho nedílnou součástí.
Účastníky řízení jsou známí vlastníci pozemků a osoby dotčené (jinak dle L V) zřízením nebo zrušením nebo převodem věcného břemene nebo změnou zástavního práva, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 - seznamu účastníků řízení, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Rychnově nad Kněžnou (dále jen „pozemkový úřad") schválilo rozhodnutím čj.: PÚ 253/09 HA ze dne 19.2.2009 návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Synkov a v části k.ú. Libel.
Proti tomuto rozhodnutí podali vlastníci zapsaní na LV č. 52 pro k.ú. Synkov odvolání a věc byla postoupena odvolacímu orgánu - Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu pozemkovému úřadu v Praze. O podaném odvolání byli účastníci řízení vyrozuměni veřejnou vyhláškou č.j.: PÚ 995/09 HA ze dne 18.3.2009. Po provedeném přezkumném řízení odvolací orgán vydal rozhodnutí č.j.: 14599/2009-13300 ze dne 20.7.2009, kterým bylo rozhodnutí MZe - Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou čj.: PÚ 253/09 HA ze dne 19.2.2009 potvrzeno a odvolání jako nedůvodné zamítnuto. Toto rozhodnutí a tím i rozhodnutí čj.: PÚ 253/09 HA ze dne 19.2.2009 nabyla právní moci dne 11.8.2009.

