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zru.:

pŘlLłĺo orue:

ľlRŠeČ.l.:

obecnĺúřad Podbřezí

č. p. 16
518 03 Podbřezí

wŘlzuLe:

ÚĺvRR:
TELEFON:
E-MAIL:

UzSVM/HRl(3767/2o'l7-HRKM
NV
Krěmářová Dana
oddělení Hospodařenĺ s majetkem

+420 494 379 088

Dana.Krcmarova@uzsvm.cz

oRĺ.scHRÁruKA: x3eftbz

DATUM:

12.9.2017

VáŽená panístarostko,
VáŽený pane starosto,

Úrao pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále .|en ,,Úřad") obdrŽel od cÚzx
podle $ 64 zákona č,. 256ĺ2013 Sb., katastrálnĺ zákon, aktualizovaný seznam nemovĺtostí
snedostatecně identifikovaným vlastníkem se stavem k1.8.2017. Spolu svýzvou oböanům
a informacĺ pro veřejnost jej naleznete na:
http://mvw.uzsvm.

rcite-identifikovan i-vlastn ici-2 1 40-0-85/

S odvoláním na zákonné povinnosti Úraou podle $ 65 zákona č,. 256t2o13 Sb. má Úřad kromě
povinnosti zveřejnit tento seznam na srných internetových stránkách způsobem umoŽňujĺcím
dálkový přístup i povinnost předat týo údaje obecnímu úřadu obce, na jejĺmŽ územĺ
se nemovitosti nachází. Na základě uvedeného Vám v přĺloze zasĺláme aktualizovaný seznam
těchto nemovitostĺ. V souladu s ustanovením $ 65 odst. 2 zákona ć,' 256t2O13 Sb. vzniká
obecnĺmu úřadu povinnost tyto převzaté údaje zveřejnit na úřední desce (ideálně do dalšĺ
aktualizace).

Děkujeme za spolupráci.

S úctou

Mgr. Radek Zezulka
ředitel odboru odloucené pracoviště
Rychnov nad KněŽnou

Příloha: Seznam nemovitostĺ

'/7 vešvłło

: 4l,'1-

ą:,
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OPSUB
Název okresu

Název obce

Název k.rj

tvp

Rychnov nad Kněžnou

Podb ezí

Lhota u Dobrušky

oFo
oFo
oFo
oFo
oFo
oFo

Rychnov nad Kněžnou

Podb ezí

Lhota u Dobrušky

Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou

Podb ezí
Podb ezí

Rychnov nad Kněžnou

Podb ezí

Podb ezí
Podb ezí
Podb ezí

Rychnov nad Kněžnou

Podb ezí

Lhota u Dobrušky

-

OPSUB r.č. /lČ

oPsUB

- název

OPSUB - adresa

lD vlastnictví

Podíl Podíl
čitatel jmenovatel

Parcela
vriměra

-

Název druhu pozemku

Gerši Rudolf

adresa neznámá

970398607

Geršová Anežka

adresa neznámá

970399607

L

2

Hušková Anežka

č.p. 15, Podb ezí

970772607

1

2

Hušková Anežka

č.p. L5, Podb ezí

970773601

t

2

22720 orná

Hušek Jan

č.p. L5, Podb ezí

970772607

L

2

Bartoš František

adresa neznámá

970433607

1

t

22720 orná

1

2

158 zastavěná plocha a nádvo í
158 zastavěná plocha a nádvo í
22720 orná

p
p
p

da

da
da

282 lesnípozemek

Název zprisobu

Číslotv

stavba - název

Stavba - název

(parcela)

části obce

zptisobu využití (formátováno)

využitípozemku

Parcela (formátováno)

zbo eniště

Lhota u Dobrušky 723380, st. č.24

185

zbo eniště

Lhota u Dobrušky 723380, st. č. 24
Podb ezí723398,č.3266

269

Podb ezí 723398, ć,.3266

269

Podb ezí723398,č.3266

269

Lhota u Dobrušky 723380, č.3046

21.r

Stavba

Číslolv
(budova)

185

SJM Hušek Jan a Hušková Anežka
SJM Hušek Jan a Hušková Anežka

