
POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
Sirllo: Pr:rha 3. I{usineck:á |t,|21l||,a. PSt] l30 {X}. I(|: 15797072. D|(|: ()7Á5797072
Zrrpsírn v obchorlním re.istŤíku verlenérrr }Iěstskj'p soutlem v Praze, odtl. ^.\, vložka 666.Í

.\rlr.esa pro dorrrčor.árrí: PozemkovÝ ftlnrl (]eské repubtik1',
zetrrrri prrrcoviště I-<run-l. ()sr.obu|ite|u .t20. .l{0 01

oZNÁtvtEI\Í o ZAMÝŠLEN Etvt pŘu.voDu

l5 zákona č. 95i l999 Sb.. o podnrírrkách prer,odu zerrrědělskj'ch a |esrrích pozcnrktr z r'lastnictr.í
vc znční pozdě1ších pŤcdpisu

uvedení clr pozerrrkrt rrebo je.liclr idcálrríclr částí. u rriclrž nelze doloŽit listirrrri.rrri dokladv

Katastrálni ťtzer-rrí
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6 -Pridě|ov! p|án nebo jin1i podk|ad - stavebni
7 -Pridě|ovy p|án nebo jiny podk|ad - pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrá|niho Území - stavebni
9 -Parce|a z iiného katastrá|niho Územi - pozemkové

El'idcnce Parcelni Dmh pozemkll

parcclx čislo

v sollladll s r-rst. 
-$

státu rrajinÓ osobr. ......

l.oznamuje
zar'rr- šlerrj. prcvod rrížc
vlastnickÓ
právo státu.
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státLl

Ul
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Ltl

,l - Katastr nemovitostí - stavební
2 - Katastr nemovitosti - oozemkové
3 -Evidence nemovitosti - pozemkové
4 -Pozemkovy katastr - stavebni
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Obcc
státrr

parcelx číslo

r'edené u : Katastrální ťrŤad pro Ústeckí.k.q katastrďní pracoviš Ža,lec

razítko. podpi s pracovníka
obccrrílro ťlradtr:

Evidence Parcelní Dnrh pozemku Podíl

statLl

razítko. podpis pracovníka
obccrrílro ťrradu.

Katastrálni ťrzemí

2.vyz!vát
k podání pňipadn;Ích námitek vlastnického právajiné osob)'. a to nejpozději do l 1.8-20l0

PŤípadné ná'mitk-v jc nutné učinit písemn' m podáním na rizemním pracovišti Pozemkového fondu ČR v

Lounech
Lhutaje zachována. jcJt posledního drrc llrutv učiněno podání na uvedené adrosc UP PF ČR. ncboje- li podaní

odevzdiíno k poštovni piepravč-

Ing. Jan Platil
rcdouci UP PF ČR
(jnléno. podpis. rnzilko)

dahlm w'llěšeni: datttm sejmuti tlznámeni
11.5.20 r0 11.8.2010

.} 1. Katastr nemovilosli . stavebnÍ 6.Piidě|ovÝ p|án nebojinÝ podk|ad. s|avebni
2 - Kalastr nemovilosli- pozemkové 7 .Piidě|ovÝ' p|án nebojinÝ podk|ad - pozemkové
3 .Evidence nemovi|osli . pozemkové 8 .Parcela z ]iného kalaslra|ního zemí - stavebni
4 .PozemkovÝ katastr - slavební 9 -Parce|a z jiného kala rálniho zémi - poŽemkové
5 -PozemkovÝ katasÍ. pozemkové strana 2 z 2


