
Sídlo:
Zapsán

•.~ POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
~ Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,IČ:457 97 on DlC: CZ457970n
PF ČR v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.odd.A vložka 6664

v'áš dopis ze dne: Adresa pro doručování: Pozemkový fond České republiky Krajské pracoviště Liberec,
U Nisy 6a,460 57, Liberec 3

Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše zn. :
Vyřizuje:
Č. j. :
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

Suchánkoválva
PFCR 633114j2010j41jSU

485246375
485246380
i.suchankova@pfcr.cz
12. November 2010

OÚ Zlatá Olešnice
Č.p.172
Zlatá Olešnice
46847

Věc: Oznámení o zamýšleném převodu dle §15 odst. 3) zákona o prodeji půdy.

Tímto Vás žádáme o vyvěšení" Oznámení o zamýšleném převodu dle § 15 zákona
Č. 95/1999 Sb. na vaší úřední desce v termínu od 23.11.2010-23.2.2011.
Poté nám veškeré tyto materiály zašlete zpět s potvrzením o termínu vyvěšení a sejmutí.

S pozdravem

Ing.J osef Vozka
vedoucí KP PF ČR Liberec

Příloha: 1) Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú.: Stanový,Zlatá Olešnice Semilská
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POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 13000, IČ: 45797072, DIČ: CZ457970n
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664

Adresa pro doručování: Pozemkový fond České republiky,
odloučené pracoviště Liberec U Nisy 6a, 46057

r r TV' v

OZNAMENI O ZAMYSLENEM PREVODU

v souladu s ust. § 15 zákona Č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z
vlastnictví státu na jiné osoby ..... , ve znění pozdějších předpisů

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

Obec Katastrální území Evidence Parcelní Druh pozemku Podíl
státu

číslo státu

Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice

Stanový

Stanový

2

2

515/2

517/4

ostatní plochy

ostatní plochy

1/2

1/2

vedené u: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec n.N.

2. vy zýv á
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to 23.2.2011

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na odloučeném pracovišti Pozemkového fondu ČR v

Liberci
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese OP PF ČR, nebo je- li podání

odevzdáno k poštovní přepravě.

datum
23.11.2010

Ing.JosefVozka
vedoucí KP FP ČR Liberec

(jméno, podpis, razítko)

datum sejmutí oznámení
23.2.2011

j. ./.~
v~

razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

*) 1· Ka\astr nernovítosu- stavební
2 • Ka\astr nemovitostí· pozemkové
3 -Evidence nernovítostl- pozemkové
4 -Pozernkový katastr . stavební
5 -Pozernkový katastr . pozemkové

6 -Přldélový plán nebo jiný podklad- stavební
7 -Přidělový plán nebo jiný podklad- pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrálního území- stavební
9 -Parcela z jiného katastrálního úzernr- pozemkové
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POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 13000, IČ: 45797072, DlČ: CZ457970n
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664

Adresa pro doručování: Pozemkový fond České republiky,
odloučené pracoviště Liberec U Nisy 6a, 46057

r r 'v, v

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

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

Obec Katastrální území Evidence Parcelní Druh pozemku Podíl
státu

číslo státu

Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice Semilská

Zlatá Olešnice Semilská

2

2

192/1

196/2

trvalé travní porosty

ostatní plochy

111

2/3

vedené u: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec n.N.

2. vyzývá
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to 23.2.2011

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na odloučeném pracovišti Pozemkového fondu ČR v

Liberci
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese OP PF ČR, nebo je- li podání

odevzdáno k poštovní přepravě.

datum
23.1l.2010

Ing.J osef Vozka
vedoucí KP FP ČR Liberec

(jméno, podpis, razítko)

datum sejmutí oznámení
23.2.2011

razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

*) 1- Katastr nemovitostí - stavební
2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
4 -Pozemkový katastr - stavební
5 -Pozemkový katastr - pozemkové

6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
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