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V příloze Vám zasíláme ke zveřejnění na úřední desce aktuaIizovaný seznam nemovitých věcí
s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území Vaší obce.

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256t2O13 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovité věci nacházejí.
Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 25612013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit
na úřední desce a dále podle § 65 odst. 4 tohoto zákona povinnost poskytnout součinnost při
šetření k dohledání nedostatečně označených vlastníků (skutečných vlastníků).

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových
stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvrn.czlnedostatecne-
urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-B5/, v třídění podle Uzemních pracovišť Uřadu a okresů, byl
zaktualizován ke dni 01.08.2019. Ztohoto důvodu Vás žádáme o vyvěšení uvedeného seznamu
na úřední desce do dobv další aktualizace.

V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte.

S pozdravem

lng. Jana Háková
ředitelka

odboru Odloučené pracoviště Semily
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Způsob využití
neplodná půda

zbořen iště

neplodná půda

neplodná půda

parcela Číslo Lv
Vítkovice v Krl<onoších 783129, č.2496l1 540

Vítkovice v Krkonoších 783L29, st. č. 206 359

Vítkovice v l(rkonoších 783L29, č, L41,5 359

Vítkovice v Krkonoších 783L29, č. ]_418 359

Vítkovice v Krkonoších 783L29, č, 1,41,9 359

Vítkovice v Krkonoších -783L29, č. 1411l1" 359

Vítkovice v l(rkonoších 783L29, č.2873 329



ad re5a

adresa neznámá

adresa neznámá

adresa neznámá

adresa neznámá

adresa neznámá

adresa neznámá

Podíl tPodílj výměra Duh pozemku

1, 1, 1,63 ostatní plocha

1, 1, I94 zastavěná plocha a n,

1 1. 1,37 ostatní plocha

1, 1,7871, trvalý travníporost
1_ 1 600 trvalý travní porost

1 ]_ 410 ostatní plocha

Slezská 950/34, Vinohrady, ]_2000 Praha 1 1 3065 trvalý travníporost
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název

Burian Františel<

Bien Josef
Bien Josef
Bien Josef
Bien Josef
Bien Josef
kverka karel

Název kú

vítkovice v krl<onoších

vítkovice v krkonoších
vítkovice v l(rkonoších

vítkovice v krkonoších
vítkovice v krkonoších
vítkovice v krkonoších
vítkovice v l(rkonoších


