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POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
Sldlo: Praha 3, HusiDecká 1024/11a. PSC 130 00,
IC: 45797072,
DIC: CZ4S797072
Zapsán v obchodním rejsti'fkn vedeném Mestským sondem v Praze, odd. A, vložka 6664

PFCR

zastoupený vedoucím Krajského
Ing. Jan ševeik

pracovište Pozemkového fondu Ceské republiky (dále jen "PF CR") pro Jihomoravský

,
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kraj, Hroznová 17,60300

Brno

v

OZNAMENIO ZAMYSLENEM PREVODU
v souladu s ust. § 15 zákona c. 95/1999 Sb., o podmínkách prevodu zemedelských a lesních pozemld1 z vlastnictví
státu na jiné osoby
, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon o prodeji pudy")

l.oznamuje
zamýšlený prevod níže uvedených pozemku nebo jejich ideálních cástí, u nichž ze zápisu z katastru
nemovitostí vyplývá, že jejich vlastník není znám:
Obec

Katastrální území

Brod nad Dyjí

Brod nad Dyj í

2

3766/3

orná puda

111

Brod nad Dyjí

Brod nad Dyj

í

2

3766/9

orná puda

111

vedené u:

Evidence Parcelní
parcel *
císlo

Druh pozemku

Podil
státu

Katastrální úrad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brne, Katastrální pracovište Mikulov

2. vyzývá
k podání prípadných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozdeji do.23.1.2013.
Prípadné námitky je nutné ucinit písemným podáním na Krajské pracovište PF CR (dále jen "KP")
Hroznová 17,60300 Brno
Lhuta je zachována, je-li posledního dne lhuty ucineno podání na uvedené adrese KP, nebo je- li podání odevzdáno k
poštovní preprave.

Ing. Jan Ševcík
vedoucího Krajského pracovište
pro Jihomoravský kraj
Pozemkový fond Ceské republiky

datum vyvešení:
23.10.2012

datum sejmutí oznámení
23.1.2013

príjmení, jméno, titul, razítko a podpis
pracovník obce/mesta

príjmení, jméno, titul, razítko a podpis
pracovník obce/mesta

Jirina Krivánková {-v--J
P~úiadBrodnadDyjí
69Un Brezí u Mikulova
*)

1- Kataslr nemovitosti - stavební
2 - Kalastr nemovitosti - pozemkové
3 -Evidence nemovitosti - pozemkové
4 -Pozemkový kalas\r - stavebnl
5 -Pozemkový ka\asIr - pozemkové

6 -Prídelový plán nebo jiný podklad - stavební
7 -Prídelový plán nebo jiný podklad - pozemkové
B -Parcela z jiného katastrálního území - stavebni
9 ·Parcela z jiného kalas\ráInlho územi - pozemkové
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