
kil pozEMKovÝ FoND čnsrn RErUBLIKv
Sídlo: JŠW) Praha 3, Husinecká l}Z llIa,PSČ t:O 00,IČ.457 97 072 DIC: CZ45191012
Zapsán #R v obchodním rejstříku vedeném Městsh.ím soudem v Praze,odd.A vložka6664

Váš dopis ze dne: Adresa pro doručování: Pozemkov,ý fond České republiky Krajské pracoviště Liberec,
U Nisy 6a,460 57, Liberec 3

Váš dopis zn:
Ze dne :

Naše zn. :

Vyřizuje: Pluhařová Eva
C. j. : pFcR 485557/2oíLll4l/plue
Telefon : 485 246 361
Fax: 485246380
E-mail : e.pluharova@pfcr.cz
Datum : 19.9.2011

oú
zlatá olešnice
Č.p.172
zlatá olešnice
468 47

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
ó.9511999 Sb. na vaší úřední desce v termínu od 19.9.-í9.12.2011.
Poté nám veškeré tyto materiály zašIete zpět s potvrzením o termínu vyvěšení a sejmutí.

S pozdravem

Ing.Josef Vozka
vedoucí KP PF CR Liberec

Příloha : 1) Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú.: Lhotka uZlaté Olešnice



pozuMKovÝ r,oxn čEsKÉ REpUBLIKy
Sídlo: Praha 3, Husineckr{ l024l1ta,rsČ 130 00, IČ 45791072, DtČ| CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664

zastoupený vedoucím Krajského pracoviště Pozemkového ťondu České republiky (dále jen ,,rr Čn";
pro Liberecký kraj

KP Liberec

Ing,Josef Vozka

v souladu s ust. § 15 zákona ě,95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví
státu najiné osoby ......, v€ znénipozdéjších předpisů (dále jen ,,zákon o prodeji půdy"

1.oznamuje
zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u ntchžnelze doložit listinnými doklady
vlastnické
právo státu:

ozNÁMENí o z^MÝŠrnxÉnn pŘEvoDu

katastrální ízemíObec
státu

zlatá olešnice

zlatá olešnice

zlatá olešnice

zlatá olešnice

Lhotka u zlaté olešnice

Lhotka u zlaté olešnice

Lhotka u zlaté olešnice

Lhotka u zlaté olešnice

Evidence parcelni

parcel* číslo

2

2

2

2

454/I8

512/l5

825/I

825/2

Druh pozemku

Druh pozemku

orná půda

trvalé travní porosty

ostatní plochy

ostatní plochy

Podíl

Podíl

2/20

2l20

2l20

2/20

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

2.vyzývá
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozdéji do 19.I2.20I1

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na Krajské pracoviště PF ČR (dále jen "KP")

KP Liberec
Lhůtaje zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KP, nebo je- li podání odevzdáno k

poštovní přepravě,

,t _ Katastr nemovitostí _ stavební
2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
4 _Pozemko\^ý katastr - stavební
5 -Pozemko\^ý katastr - pozemkové

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

Ing.Josef Vozka
Pozemkoý fond České republiky

vedoucí KP PF ČR Libe.""
př[l'mení, jméno, titul a podpis

datum sejmutí oznámení
19.I2.20II

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

datumWěŠernL 
mmŇw§ ryŘnm19'9'20l,*6s 
nl.'z:-ÁirehĚ-Eďruice

příjmení, jméno, titul, razitko "offi;T|F'*pracovník obce/města l
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