
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Státní pozemkový úřad se sídlem V Praze 3, Husinecká 1o24tlla, PSČ 130 Oo,1Č 01312774,

v souladu s ustanovením § 20 zákona ó.5o3l2o12 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně něktenj,ch
SoUVisejících zákonů

oznamuje,žekedni 7. 5. 2019 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 5O3l2O12 Sb. na úřední desce
Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na
úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není
doloženo listinnými doklady.

státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1O24l11a, PSČ 130 oo,lČ 01312774,

současně vyzývá
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení
na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 7. 5. 2019 končí tato
lhůta dne 7. 8. 2019).

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Křajském pozemkovém
úřadu. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového
úřadu.

Vyvóšeno dne,

(9l,,lt

Seirrnfo ďne,



čnsxÁ REpuBLIKA _ srÁrNí pozEMKovÝ úŘao
sídlo: Husinecká t02,1/lta, l3000 Praha3-Žižkov, lČ 0l3l2771, Dlč: czol3l277"l

{rllcsa pro tltrručolrini: KPť' pro Ústccký krrj, Hu§it§ld l07t/2, {l502'tťplice

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENEM PŘEVODU
v soLtladu s ust. § 20 zákona č, 503/2012 Sb., o Státníln pozemkovénl ťrřadu a o znrěně někteqich souvisejících zákonŮ

l. SPÚoznamule
zamýšlený převod níže r:vedených pozernků nebojejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnýrni doklady
vlastrrické právo státu:

C)bec
Podíl
státu

Varnsdorf Varnsdolf 1 759oll trvaIé travní porosty 1l1

vedené u : Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, katastrální pracoviště Rumburk

2,SPUvyzý,vá
k podání případných nám itek vlastn ického práva.jiné osoby, ato nejpozději do 7,8.20l9

Připadné námitky je nutné učinit píselnnýrn podánín na

KPU pro Ustecký kraj. Husitská l07l/2,4l502 Teplice

Lhůtaje zachována.je-li posledního dne lhůry učiněno podání na uvedene adlese KPÚ . neboje- li podání odevzdáno

k poštovni přepravě.

PlrDr. lng. Mgr. Oldřich Vallta. MBA

ředitel KPÚ plo Ústecký kraj

ddtunl sej nuli oznámení

7.8.20l 9

příjmení. jméno. titul, razítko a podpiS
pracovník obce/města

katastrální území
Evidence parcelní

parcel+ číslo
Druh pozemku

dqtuu1 l,yýěšení:

7 .5.2019

přijmení, jméno. titul. razítko a podpis
pracovník obce/nrěsta

1- Kalasil nernovitostí- stavebni
2, Kataslr nemovitoslí, pozemkové

3 -Evidence neínov lostí - požémkové

4 -Pozemkový katasÝ - slavebni
5 _Pozemkoýi káá§tl _ pozemkové

6 -Příděloyý plán nebojiný podklad - stavebni

7 -Přídělový plán nebojiný podklad, pozemkové

8 _Parcelá ž]iného kataslrálniho ůzeíni- stavebni

9 _Parcéla zjiného kataslÉlního území- pozemkové
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