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POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
sedlo: Prau3, Hulnccki 1024/11a, PSČ 130 00, IC: 45797072, DlC: CZ45797072
Zapúu v obc.hodnIm nJstfOm vedculm M&tským soudem v Praze, odd. A, vIolka 6664
zastoupcuý vedoucfm KrajskEho pracoviJt! PoumkovEho foudu CeskE republiky (dile jeD "PF CR") pro Kulovanký kraj log, Pavlem BraDdlcm

Adreaa pro doručování: Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviJtě pro Karlovaraký Ia_j, Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary
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OZNAMENI O ZAMYSLENEM PREVODU
v souladu s ust. § 15 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví
státu najiné osoby ....., ve znění pozdějších předpisů

I.oznamuje
za.mýšlený převod níže uvedených
vlastnické právo státu:

pozemků

Obec

Katastrální území

Pšov

Pšov u Žlutic

Pšov

Pšov u Žlutic

Pšov

nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady

Parcelní
číslo

Evidence

Druh pozemku

PodiI
státu

115/2

zastavěné plochy a nádvoří

1/1

1

130

zastavěné plochy a nádvoří

1/1

Pšov u Žlutic

2

795/1

vodní plochy

1/1

Pšov

Pšov u Žlutic

1

89/1

zastavěné plochy a nádvoří

1/1

Pšov

Pšov u Žlutic

1

91

zastavěné plochy a nádvoří

1/1

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

2. vyzývá
k podání případných námitek vlastnického právajiné osoby, a to

2t;.".2011

Případné námitky j e nutné učinit písemným podáním na adresu Krajského pracoviště PF ČR (dále jen "KP")
Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KP, nebo je- li podáni odevzdáno
k poštovní přepravě.
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vedoucí KP pro Karlovarský kra]
datum vyvěšení

datum sejmutí oznámení
25.5.2011

25.2.2011
razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

1- Kalastr nemovllosU - stavebn!
2 - Katastr nemovllostl- pozemkové
3 ·Evldence nemovltostf - pozemkové

razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

4 -Pozemkový katastr - stavebn!
5 -Pozemkový katastr - pozemkové
B -Plldělový plán nebo pný podklad - stavebn!

7 -PTldělový plén nebo Jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela z pného katastrálnlho ůzem! - stavebn!
9 -Parcela z Jiného kalastrálnlho ůzem! - pozemkové

