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OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENEM PŘnVOnU
v souladu s ust. § 20 zíkona č. 503/2012 Sb, o Státním pozemkovém uřadu a o změně někteqých souvisejících zíkonů

l. SPÚoznamul e

zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebojejich ideáních čtístí, u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické píávo státu:

Evidence parcelni podil
Lríun DozemKupalcel* čislo ' Státu

Obec katastíální území

Vamsdorf varnsdoíf 2 7568/2 trvalé fuavní porosty lll

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

2.SPÚvyzývá
k podání případných námitek vlastnického právajiné osoby, ato nejpozději do 18.7.20l8

Připadné nárnitky je nutné učinit písemným podánim na
KPÚ pro Ústecký kaj, Husitská l07ll2, 4|502 Teplice

Lhůtaje zachovana, je-li posledního dne lhůty učiněno podiiní na uvedené adrese KPÚ , neboje- li podaní odevzdáno
k poštovní přepravě,

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kaj

datum sejmtúí oznámení

l8,7.20l8

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

datum lyvěšení:

l8.4.20l8

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

r) 1- Káaslr nemovjlostí- §tavebni 6 -Přidělový plán nebo jiný podkIad - slavebnl

2 - Kete§tl nomovito§tí - požemkové 7 -Přidělo\ý p|án nebo jiný podklad - pozemkové

3 -Evidence nemovilostí_ pozemkové 8 -Parcela zjiného kalaslíálnlho územi- sláVebni

4 -Pozemkový kalastí _ stavebni 9 -Parcela z jiného kataslíálního uzemi - pozemkove

5 -Pořemkový kalastí - pozemkové strana 1 z Í



OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Státní pozemkový úřad sesídlem v Praze3, Husinecká 1o24tlla, PsČ 130 01,1Č 01312774,

v souladu s ustanovením § 20 zákona č, 50312012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů

oznamuje,žekedni ,l8.4,2018 bude zveřejněn dle§ 20 zákona č.5o3l20'l2 Sb. na úřední desce
Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na
úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnicWí státu není
doloženo listinnými doklady.

státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husjnecká 1O24tlla, PsČ 1 30 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 18, 4, 2018 končí tato
lhůta dne 18.7 . 2O18).

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
úřadu, Lhůta je zachována, 1e-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového
úřadu.

Vyróhno dne, 18, 0i, 2018

Sdmfio dm, @ý ro,


