
Usnesení
z 45. schůze Rady měsía Varnsdorf, kterd se konala dne 10.09.2020 od 13.00

hodin v kancelóři starosty města

Rada města rozhodla:

zv e řei n it záměr o řevé st :

č. p.3044, část st, p. č. 2530 a část p, p, č. 2533 v k. ú. Vamsdorf
Usnesení ě, 373/2020/1

p. p. č.7777 v k. ú. Varnsdorf lLsnesení č. 374/2020/1
p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdor1 (Jsnesení č, 375/2020/t
p. p. č.2364/3 v k. ú. Vamsdor' I}snesení č. 376/2020
p. p. č. 809 a p. p. č. 81312 v k. ú. Vamsdoď llsnesení č. 377/2020
p.p. č, 1531/34 v k. ú. Vamsdor' (Jsnesení č. 378/2020
p. p, č. 580 v k. ú. StudáŇa u Rumburku [Jsnesení ě. 37g/2020/t
p. p. č. 155 v k. ú. Studlánka u Rumburku Usnesení č, 385/2020
ěást p. p. č.3541/1a část p. p. é.798/2 v k. ú. Varnsdoď Ilsnesení č. 386/2020
p. p. č.7683/1 v k. ú, Vamsdorf lJsnesení č. 387/2020
p. p. č. 43061 195, p, p. č. 4306/ 44 a část p, p. č. 4306/ 53 v k. ú, Vamsdorf

Usnesení č. 388/2020
Usnesení ě, 390/2020
Usnesení č. 391/2020/l

p. p. č, 3814/29 a p. p. č. 3814/30 v k, ú. Vamsdorf IJsnesení č. 392/2020
p. p. ě. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf

p. p. č. 1415/1 v k, ú. Vamsdorf
Usnesení č. 393/2020
Usnesení č. 394/2020/1

a)

b)
c)
d)
e)

D
s')

h)

D
j)
k)

D
m)
n)
o)

p)

p. p. č.7721114 v k, ú. Vamsdorf
p. p. č.5868/2 v k. ú. Varnsdoď

Městslcý úřad varnsdorf, odbor sprály majetku a investic, zveřejňuje tyto pozemky za
úée|em zíízeni zahrady nebo sekání trávy

(dle usneseni RNI č. 1212005118 ze dne 03.02,2005)

a) p. p. č. 6468 ap. p. č. 6467 v k.ú. Vamsdorf

Vyvéšeno a*, 11, !9 .?o*?0

Settmio dnt:

@,,,


