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oznámení

uzavirání dohotl o náhradě za přič|eněníhonebních pozemků do honiteb Vojenských lesů a statků
peněžní částk-v za toto přičlenění
Vojenské lesy a statky ČR. s' p.. clirize KarJov5 Vary oznanrují všenr vlastníkům lronebních pozemkťl. ieiichŽ pozenrky. nacházející se v k.ťl. Andělská Hora" Bochov. BraŽec u Bochor'a. .]akubov. Kadaňský Rohozec. Kclrutlní. Kotvina. K1'selka. l',estkov u Klášter'ce n.o'' Maštov. Nová Ves u Podboi'arr.
Paslvit-t1'. Radošol' r'r Kyselky" Rašovice u KlášteI'ce n'o.. Sedlec u Rador-ric. StráŽ nad ohří. SuchÝ Důl u
Klášterce n'o.. Šcmnice.Valeč r'Čechách. Velichov. Velká Lesná. Velký Hlavákov. Vojkovice nad Ohří.
Zásada u Kadaně. a přičleněnépodle { 18 odst.4 a $ 30 odst. l a 2 zákona č.,+49/200l Sb.. o nr'vslivosti'
l'e znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákon o nt1''slivos1i''). do honitb1' Hradiště, Žc je potřeba r:zavi'ít
o

čn,.. p. a vypláceni

písemtiol-l dol,odu o rráIlradě za toto přičlenění a Že následně na základě uzavřených dohod budou 1'yplácet
peněŽrrí rráhrady Za obdobi kalendáinílro roku 20l3. Náhrada činípot-něrnou část podle sku1ečnévýrlěr'-v
přičleněného pozenku. a tcr 30.- Kč na l ha bez rozdílu druhu pozemku a kultury.
Žádáme tírnto l'šeclmy vlastníky hor-rebníclr pozenrků. aby se doslavili k uzal'i'ení dohod'v o r-rál-rradě za přičlenění jejich honebních pozemků k honitbě Hradiště na adl'esu
Vojenské les1 a statk; ( R. s. p'.
Řcditelstr i dir ize VLS ČR s.p.. Karlor 1 Va11
Mattorril, o nábřeŽí 203/130. 360 09 Karlov,v Vary
kontaktrrí osoba: lng' Karel Schwamberger telefon : +420 353 239 425
paní Radonríra Habaúová telefon : +420 353 z39 427
a současně' ab1' nahlásili číslasvých barrkovních účtů.karn iim budou ze stran.v Vojenských lesů a statků
:

ČR. s. p.. zaslár-ry příslušr-répeněŽní částky.
Po uzavr'ení dohod1'o t-ráhradě za přičlenění lronebníclr pozenrků lze perrěŽní částku za toto přičlenětlí r.'yzr'ednout i osobně po předloŽerrí osobních dokladťr (občanský průkaz. pas) rra výše ur'edené adrese
l' írředních hodiriách pondělí a středa od 7.00 hod do l2.00 hod' apátekod 7.00 do 11.00hod.
Vojenské les'v a Statky ČR. s. p.. současně upozorňují v]as1ník)' přičleněných honebníclr
pozer-nků. Že nedojde-li k uzavi'etlí vzájemrré písernrré dohod1'o náhÍadě Za pi'ičleněníhonebních pozernků. nenlohou VI-S c]R rraplnit povinnost jinl stanovcnou v s\ 30 oclst. 2 zákona o m-v
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