POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
no

Sídlo: Praha J, Huslnecká 1024/11a, PSČ
00, IČ: 45797072, DlČ: C7A5797072
Zapsán v obcbodnim rejstříku vedeném MEstským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
Adresa pro doručování:

Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště KarloV)' Vary 7..ávodní 152,360 18
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OZNAMENIO ZAMYSLENEM PREVODU
v souladu s ust. § 15 zákona Č. 95/1999 Sb., o podrrúnkách převodu zemědělských a lesnich pozemků z vlastnictví
státu na jiné osoby ...." ve znění pozděj ších předpisů

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

Evidence Parcelní
číslo

Podíl
státu

Drub pozemku

Obec

Katastrální

Pšov

Borek u Štědré

2

407/7

trvalé travní porosty

1/1

Pšov

Borek u Štědré

2

730/3

ostatní plochy

1/1

vedené u: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech katastrální pracoviště Karlovy Vary

2. v y z Ý v á
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 20.10.2010
Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na územním pracovišti Pozemkového fondu ČR v
Karlových Varech.
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese ÚP PF ČR, nebo je-li podání
odevzdáno k poštovní přepravě,
Pozomkový

2.7

fond ČR

p-acovisté K~rlovy Vdry
Zi?"'0dm 152
@
36018 Karlovy Vary 1/

Odlou6ene

r

Duřtová Danuše Ing,

vedoucí Odlouč. prac. PF ČR
datum vyvěšení

datum sejmutí oznámení

20.7.2010

20.10.2010

razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

,2
3
4
5

Katastr nemovltosti- stavebnl
• Katastr nemovitosti - pozemkové
-Evidence nemovitosti - pozemkové
·Pozemkový katastr - stavebnl
-Pozemkový katastr - pozemkové

razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

6 -Plidělový plán nebo jlny podklad - stavebnl
7 -Plldělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela zjiného katastrálniho územl - stavebnl
9 -Parcela z jiného katastrélnlho územl - pozemkové
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