
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Státní pozemkový úřad se sídlem V Praze 3, Husinecká 1024111a, PSČ í30 0o,1Č o1312774,

v souladu s ustanovením § 20 zákona č.5o3l2o12 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně něktených
souvisejících zákonů

oznamuje,žekedni 15. 10.2019 bude zveřejněn dle § 20 zákona é.50312012 Sb. na úřední
desce Státního pozemkového úřadu, na internetových stfánkách 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 1o24tlla, PSČ 130 oo, lÓ 01312774,

součas ně 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 15. 10.2019 končí tato
lhůta dne 15. 1. 2020).

Případné námitkyje nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
úřadu, Lhůta je zachována, .ie-li posledního dne lhůty uóiněno podání na adrese Kra,|ského pozemkového
úřadu.

Vyvěšent dnol !5, 10:?019

Seirruto ďnt,

Qýtl l"



čnsxÁ REpuBLIKA _ srÁrNí pozEMKovÝ úŘan
sídlo: Hu§inecká l02,1/|la, l3000 Praha3-Žižkov, lČ;0l3l277J, DtČ| CZ0l3l2774

,\dlcsa pl.o tloručoviní: K|)[' pro l]§tecký lil.:rj, tlu§jtská l07l/2,.l1502'|'cplict

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s rlst. § 20 zákona č.50312012 SLr.. o Státnín pozenlkovéln úřadu a o znlěně některých souvisejicích zákonů

I. SPÚoznam uje
zarnýšIený převod niže uvedených pozenrkťi rrebojejich ideálních částí^ u rrichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické plávo státu:

Podíl
státu
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2
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2

2
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Obec

\rarnsdorf

Varnsdot,f

varnsdorť

\/arnsdot,f

\rartrsdot,f

\rarnsdolf

Varnsdot,f

Varnsdot,f

varnsdolf

Varnsdot,f

valnsdolf

Katastrálllí (tzen,]í

Varnsdol.1'

Valnstior,|'

Varnsdorl'

varnsdorf

Evidence parcelni

parcel* číslo

l579r,l

] l 50/3

3631i5

1966l1

58l9/j

58l9i.1

5820

583l/l

58j,]

5874i3

7564/2

Drulr pozemku

zahťady l/ l

zahrad1, l/ l

tlvalé travni poťos§ li l

orná půda l/l

zahťad}, l/ l

zastavěné plochy a nádvoři 1ll

zahrad!, l/l

zahrady l1l

zalrrady l/l

trvalé travní poloslv ll1

trvalé travní poros§, |l1

strana í z 2

1- Katastí nemovitostí- stavební
2 - Katasir nemovitosti - pozemkové

3 -Evidence nemovitosti, pozemkové

4 -Pozemko\^i kalastí - stavební
5 -Požemkový katástr, pozemkové

6 _Přjdělov.i plán nebojiný podklad - §táVebni

7 _Přídělov.i, plán nebojiný podklad - pozemkové

8 _Parcela zjiného káta§trálriho územi- siavební
9 -Parce]a z jiného kalastrálniho územi- pozemkové

(t*)ru, 
.



Obec katastfální území

vedené u : Katastl,áIní úřad pto Ústecký kmj se síd|em v Ústí nad Labem, katastrální pracoviště Rumbulk

2.SPÚvyzývá
k podání případných námitek vlastnického práva j iné osoby. a to nejpozděj i do 15,1 .2020

Případné námitky je nutné učinit píSemným podáním na

KPÚ pro Ústeclcý kmj, Husitská l07l 12.41502Teplice

Lhůta je zachována. jeJi posledního dne lhůfy učiněno podání na uvedené adrese KPÚ . nebo j e- ti podání odevzdáno
k poštovní přeplavě.

PhDr. lng. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

dalun se jmutí oznrimení

l5. | .2020

příjmení, jméno, titul, razítko a podpis
pracovník obce/nrěsta

Evidence Pal,celní ^ Podílurun Dozemkuparcel* čís|o ' státu

daíunl 1)^)ěšeni:

15.10.20l9

příjrnení, jméno, titul, fazítko a podpiS
pracovník obce/lněsta

howuot| 1-1pen 1b^^/
Mó$e§Éhd

Vansto*í
.rí-

*) 1- Katasir nemovitostí- stavební 6 -Přídělo\^i plán nebojiný podklad - §ravební

2 - Katastr nemovitostí- pozemkové 7 -Přídělový plán nebojiný podklad - pozemkové

3-Evidence nemovitostí- pozemkové 8 -Parcela zjiného kátáslíálního území- slavebni

4 -Poz€mkový katastr- stavební 9 -Parcela zjiného kaiastlálniho územi- po2eňkové

5 -Pozemkový kataslr- pozemkové slfana 2z2
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