
ozNÁMENí o zlvtÝšlnNBtvt pŘEvoou

Státní pozemkový úřatl se sídlem v Praze 3. Husinecká l024l!|a, PSČ t:O OO,

lČ 0l312774.

v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503|ZO|Z Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisej ících zákonů

oznamuje,žekedni25. 11.2014 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na
úřední desce Státního pozemkového úřadu, na inteťnetoqích 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 |024l|la, PSČ l30 00,
1Č:013l2774,

současně vyzývá

k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 3 měsíců ode
dne vlvěšení na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu
dne 25. l l. 20l4 končí tato lhůta dne 25,Z.2015\.

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

adrese Kraiského pozemkového úřadu.
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CESKA REPUBLIKA _ STATNI POZEMKOVY URAD
sídlo; Hu§inecká t02411la, l3000 Praha3 -Žižkov, IČ: 0l3l2774, DIČ: C7,al3t2174

Adresa pro doručování: KPtl pro flstecký kraj, Husitská l07l/2, {|502 Teplice

OZNAMENI O ZAMYSLENEM PREVODU
v souladu s ust. § 20 zákona č. 50312012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně nělíených souvisejících zákonů

|. §PÚoznamuje
zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebojejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými dokIady
vlastnické právo státu:

Evidence parcelní ^ podil
urun Dozemkuparcel* čislo ' státu

Obec katastráIní územi

Valnsdorf Studánka u Rumburku 2 4O7 /3 tnalé tmvní po.osty 1/l

vedené u : KatastráIní úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Laberl, katastráIní pracoviště Rumburk

2.SPÚvyzývá
k podání případných námitek vlastnického právajiné osoby, a to nejpozději do 25.2.2015

Případné námitky, je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Ústecký kraj, Husitská l07l/2, 41502 Teplice

Lhůtaje zachována,je-li posledního dne lhůry učiněno podání na uvedené adlese KPÚ , neboje- Ii podání odevzdáno
k poštovní přepravě,

Ing. Martin Vrba

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

daíum sejmutí oznámení

25 .2.2015

příjmení, jméno. titul. fazítko a podpis
pracovník obce/města

dattttt l,yvěšení:

25.11.2014

příjrnení, jméno, titu|, razítko a podpis
pracovník obce/nlěsta

*) 1- Katastr nernovitoslí- stavebni 6 -Přidělový Plán nebojiný podklad - stavebni

2 - Kala§v nemovitosti- pozemkové 7-Přidélový plán neboj]ný Podklad - pozeínkove

3 -Evidence nemovitosti , pozemkové 8 -Parcela z jiného kataslíálniho územi " sláVebn i

4 ,Pozemkový katast - slavebn i 9 ,Párela 2 jiného kalaslíálního území - pozern kovó
5 ,Pozemkoui katastr - Pozemkové strana Í 2'l



CESKA REPUBLIKA _ STATNI POZEMKOVY URAD
Sídlo: Husinecká 1024/l ta, 130 00 Praha J - Žižkov, IČ: 0rJ12774, DIČ: czll3l2774

,{dresa pro dolučovini; (P(I pro Ústecký kraj, Husitská l0?l/2, ,lt502l'eplice

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENEM PŘEVODU
v souladu s ust. § 20 zákona č, 50312012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvise.jících zákonů

l. SPÚoznamuje
zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:

C)bec katastrální území Evidence
parcel+

parcelní podil

číslo tJrun pozemku 
státu

Varnsdor l-

varnsdorf

varnsdorf

valnsdorf

varnsdorf

varnsdorf

Vamsdorf

Vamsdorf

varnsdorf

varnsdorf

Vamsdorl

Vamsdorf

Vamsdori

Vamsdorf

Vamsdorf

Vamsdorť

Vamsdorf

varnsdorf

Vamsdorť

viirnsdorf

z

2

2

2

2

2

2

2

2

z

366l/l

4l23/8

5028/l

5866/,7

5874/l

5886/l
,7055l]'9

7055l2l

7635/3

8l46/l

trvalé t[avní porost},

trvalé travni porostv

[n,alé travní porosty

tIValé travni porosty

trvalé travní porosty

orná půda

trýalé travni porosty

tnr'alé travní porosty

tlrr'alé travní porost},

tťYalé tťavní porosty

1,l1,

1ll

|/I

1ll
lll
I/l

lll
IlI

1ll
1/l

1- Káásh nemovitosti- stávebni
2 - Ka|astí neínovilostí- pozemkové

3 -Evidence nernovitoslí - pozemkové

4,Pozemkový katastí - §lavební
5 -Pozemkový kátaslr - pozemkové

6 _Přidělo\^i plán nebojiný podklad - slavební

7 -Přidělový plán nebojiný podklad " pozemkové

8 -Parc€la zjiného kátastrálniho úzeíní- stavební
9 _Pa.celá /]inefo Lálěst€|.1ho úzeři- Do/eŤ.ove
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Obec katastfální uzemí

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

2.SPÚvyzývá
k podáni případných námitek v]astnického právajiné osoby, a to nejpozději ďo 25.2.2015

Případné námitky je nutné učinit píSemným podáním na
KPÚ pro Ústecký kraj, Husitská |07l/2,415O2 Teplice

Lhůtaje zachována,jeJi poslednílio dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ , neboje- li podání odevzdáno
k poštovní přepravě.

Ing. Martin Vrba

ředitel KPÚ pro Ústechý kraj

datum sejmutí oznáuení

25.2.20]'5

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

Evidence palcelní podíI

parcel+ číslo L'run pozemKu 
sláfu

datum vyvěšení:

25.11 .2014

příjmení, jméno, titu|, razítko a podpis
pracovník obce/města

t) 1- Káastí nemovitoslí_ stavébní 6 -Přídělov,i Plán nebojiný Podklad - stavební

2 - Katastr nernovitosti - pozemkové 7 -Přidělový plán nebo jiný podld ad - pozemkové

3 -Evidence némovitostj _ Pozemkové 8 -Párcela z jiného kalastlálniho územi - stavebn i

4 -Pozemkový katastr - siavebn i 9 -Parcela z jiného kaiastíálního území , Pozemkove
5 -Pozemkoýi kaláslr - pozemkové slrana 2 2 2
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