čBsxÁ REpuBLIKA - srÁrxí pozuuKovÝ úŘao
Sídlo: Husineckál,024llla, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ| 0t3t2774,DIČ| CZ013l2774

Áclreslr pro doručování:KPÚ pro Kraj Vvsočinl, Friťzova 4,5860í Jihlava

ozNÁMENÍ o zll'nÝŠrBxpru pŘnvoDu
v souladtt s ust, § 20 zákona ě, 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některýclr soLrvisejícíclrákonťr

t. SPÚoznamuje

zamýšlený převod nížeuvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doktady
vlastnické právo státu:

katastrální území

Obec

Evidence parcelní

2

Líšná

vedetté u

:

530/1

Pod íl

Druh Pozemku

parcel,+ číslo

státu

ostatní ploclry

l

0/.l8

Katastrálrrí úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žd'ár nad Sázavou

2.SPÚvyzývá
k p<ldání případnýclt námitek vlastrrického práva jiné osoby, a to

nejpozdějido 26.4.20I6

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 58601 Jihlava

Lhůtaje zachovánqje-li posledního dne lhůty uóiněno podání na uvedené adrese KPÚ, neboje- li podání odevzdáno
k poštovní přepravě.

Ing.Vladimír Maryška
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro

Kraj Vysočina
<Jatum

vyvěšení,

datttttt

26.1.20I7

1- katastí nemovitoslí stavebni
2 - Katastr nemovitosti - pozemkové
3 -EVidence nemoVitostí - pozemkové

4 -Pozemkos7 kabslí - stavební
5 _Pozemkouj,katast| - pozemkove

mut

í oznátne ní

26.4.20I]

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

,)

s ej

příjrnení, jrnéno, titul, razítko a podpis
pracovnik obce/rněsta

6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
7 -Přídělo\^ý plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Paícela z iiného katast[á|niho území- stavebni
9 -Parcela z jiného katastíálniho území- pozemkové

strana ,l z

1

OZNÁMENÍ O ZAl.nÝŠIBXnU PŘPVOUU
Státní pozcmkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká |024ll1a, PSČ l30

IC: 0l312774,

00,

v souladu s ustanovením 5S 29 zákona č. 503l2U,2 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a

o

změně některých souvisej ícíchzákonů

zn am u j e, že ke dni 26. l. 2017 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na
úřednídesce Státního pozemkového úřadu, na internctových stránkách Státního
pozemkového úřadu a na úředníclr deskách olrecních (městských) úřadů seznam
o

pozemků, .i ej ichž v lastnictví státu není doloženo listinnými doklady.

Státní pozemkový úřad se sídlern v Praze 3, Flusinecká 1024llla, PSČ 130
IC:

00,

0 t 31,2774,

s o u ča s n

ě

vy

zý

vá

k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 3 měsícůode
dne vyvěšení na úřednídesce (při v,wěšení na úřednídesce Státního pozemkového úřadu
dne 26. l, 2017 končítato lhůta drre 26. 4. 2017),
Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušnémKrajském
pozemkovém úřadu. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhťrty učiněno podání na
adrese Krajského pozemkového úřadu.

