STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 100247/2022/Fich
Spisová zn.:
Vyřizuje: Bc. Salvatore Fichera
Tel.: +420 727 956 832
ID DS: z49per3
Email: s.fichera@spucr.cz

Obec Křenice
Křenice 48
340 12 Křenice

Datum: 01.04.2022

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu na úřední desce městského/obecního úřadu
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat o Oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb., v
k. ú. Křenice
Zároveň Vás žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Vašeho úřadu, a to v termínu od
13.04.2022 – 13.07.2022.
Po ukončení tohoto termínu Vás žádáme o vrácení seznamu pozemků včetně stvrzení data vyvěšení a
sejmutí, s podpisem oprávněného zástupce obce (města), opatřené razítkem, a to buď konvertované
dokumenty včetně ověřovací doložky datovou schránkou, nebo v listinné podobě zpět na adresu Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň.
Tímto oznámením jsou vyhlášeny pozemky, ke kterým nebyl dohledán nabývací titul k přechodu na stát. Případný
vlastník pozemku má právo během lhůty 13.04.2022 – 13.07.2022 vznést námitku k zamýšlenému převodu a
doložit listinnými doklady své vlastnictví.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

……………………………………….
Ing. Michal Dolejší
Vedoucí oddělení převodu majetku státu

Příloha: Oznámení o zamýšleném převodu
Text k oznámení

Za správnost: Bc. Salvatore Fichera

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa pro doručování: KPÚ pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 32600 Plzeň

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

1. SPÚ o z n a m u j e
zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
Evidence Parcelní
parcel*
číslo

Podíl
státu

Obec

Katastrální území

Křenice

Křenice

2

142/2

ostatní plochy

1/1

Křenice

Křenice

2

142/3

ostatní plochy

1/1

Křenice

Křenice

2

165/7

ostatní plochy

1/1

Křenice

Křenice

2

36/1

zahrady

1/1

Křenice

Křenice

2

600

ostatní plochy

1/1

Křenice

Křenice

2

65/2

ostatní plochy

1/1

Křenice

Křenice

1

73

zastavěné plochy a nádvoří

1/1

*) 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

Druh pozemku
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Obec

Katastrální území

Evidence Parcelní
parcel*
číslo

Podíl
státu

Druh pozemku

vedené u : Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Klatovech, Katastrální pracoviště Klatovy
2. SPÚ v y z ý v á
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do

13.7.2022

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 32600 Plzeň
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ , nebo je- li podání odevzdáno
k poštovní přepravě.
Digitálně podepsal Ing. Jiří

Ing. Jiří Papež Papež
Datum: 2022.03.31

Digitálně
podepsal Bc.
Vlastimil Rejthar
Datum:
2022.04.14
08:50:48 +02'00'
datum vyvěšení:

13:48:14 +02'00'

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
příjmení, jméno, titul a podpis

datum sejmutí oznámení

13.4.2022

13.7.2022

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

*) 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

příjmení, jméno, titul, razítko a podpis
pracovník obce/města
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OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774,
v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů
o z n a m u j e, že ke dni 13. 4. 2022 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na úřední desce
Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na
úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není
doloženo listinnými doklady.
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774,
současně vyzývá
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení
na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 13. 4. 2022 končí tato
lhůta dne 13. 7. 2022).
Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
úřadu. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového
úřadu.

