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oBEc uHŘlcE, Uhřice

84,768 33 Morkovice€lížany,

lčo: oozgz8sz

zvěřeinění záměru na pacht pozemkú

obec Uhňce na základě zákona ě.'l28l2oo0 Sb' s 39 odst' 1' zákona o obcích /obecní
zřízenilzýeře;]ňuje záměr na pacht pozemků, nacházejících seV k'ú. Uhřice u KroměříŽe,
kteréjsou ve Vlastnictví obce Uhřice za úěelem pěstování zemědělských plodin nebo sečení
tráVy:

Č.p.
p'č''1238
p'ó.1331
p'ějl261
p'ě'1114
p'č' 1392
p.č.1430

v]iměra

doba pachtu

3618 m2

3 roky

2o0 m2

3 roky

2oom2

3 roky

296 m2

3 roky

250 m2

3 roky

n2

I rok

200

Přílohou: zákres katastrální mapa _ označeníp'č' oÍanžovoubarvou

Bariošíková Miroslava
starostka obce

t
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Informace o pozemku Nablíženído kalastrlr nemovitostí
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Parcelníčís|o:
Obec

u33!
Uhice 158911017
Uhřice u Kroméňže Í773352l

Čklo LV:

100q1
3618
Párcela katastru nemÓvitostí
DI(M

Uření viměry:

Vlastnici, jini opíávnění

obec Uhři.e, č.p' 84, 76833 Uhňce

způsob ochrany nomovitosti

zemědělský půdiíÍÓnd

Seznam BPEJ
BPEJ
3055

35800

s63

omezení vlastnického přáva
Nejsou evidována

ádná ÓmeÉní'

Jiné zápisy
Nej5ou ďidovány Žádné jiné zápisy'

Nemovitostje V územním Óbvodu, k.le stétnísp.áW kalastru n€movitostíČR vykÓ.áVé Kata9trá níÚřad oro zlínŠkýkrá' Katastrál.í
pra.oy ně kÓnr]1iŽZ
zobrázené údaje nají inÍom.tivní cha6hel' P]atnost k
o ,m4

_

,o14 Č6ký úiad u
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pářélníčídÓ:

1317,

Uhř.e Í589110l7
Uhř.€
ČísloLV:

1!!0!

\r'ýměra Ím1:

1535

!

KrÓměňže 1773]52l

Parce]a kalastru

neňovitostí

DKM
ze ŠoUřádni.v sJTsK
způ90b lyužití:

Vlastníci, iiní oprávněni

obec Uhňce' č'p' 84, 76833 Uhňce

způsob ochřany nemovitosti
Nejsou evidoványžádné způsoby ochÉny'

s€znam

BPEJ

Parceta n€má

evidované BPEJ'

omezeni vlaslnického pnáva
NeFoU ďidÓvána

žádná omezeíí'

Jiné zápisy
Nejsou widovány žádné jiné zápisy.

NeňďitÓíjé

(atastrální Úřad Ďro zlínskýlLraLKata5t!á|lr
v územríĎobvodu. kde státní spÍávu katastru neÍňovitostí ČR vykonává

p@!oYÉ1ěKIo!!ěiÉŽ
zobÉzenéúdaj; mají infomatiwí chaEkten Plamost k 25'03.2014 1947:35.
{]

2oo4 2or4

Český úřád:!méměřkh' J

kabíÍá .]z, Po4!djs!16!!l9.(o'sy!!5y!!2!!!!a!?!7

!é$
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níčíslo:
obec
Pár.é

!E!
]r]]

ř!!cl5!!11o!

KatastrélniúŽemí:!hři.e!(lonĚiiže_l7'7]]2

LV:
Výmě6Im1:
Ťyp parcely:
Mapoý li9i:
UlčeníVýměry]
způsobvyuŽití]
Druh pozemku:
Čis o

LooO1

23]5
PáÍ.ela kalasÍru nemovitostí

DKM

zesouřadn]cVs ]ŤsK
jiná plochŽ
ostatni plocha

Vlastnici' jini oprávnění
VlasInické

práVo

obeclJhiicq

Podr

č'p. 84' 76833 Uhň.é

Způsob ochrany nemovitosti
NejsÓU evidÓvány žádné způsoby ochrany'

Seznam BPEJ
P.rcela nemá ďidované BPE]'

omezeni vlastnického práva
NejsÓU ev]dována žádné omezení'

Jiné zápisy
Nejso! evidovéiy žádré jiné zápisy.

NemÓvitonjev Územňím obvodu, kde státni'právu katastru nemovitostiČR vykonává
pr4!!G1LK|q!:Éi],-ž]
zob6zené údaje ňaji infomátivní cháÉkter P]atno5l
E]

k

25'0]'2014 19:47:35'

r0o4 ro14a4tiÚÉdzr.]!!!ij!k!!1!br.hir'P.d.dnil|r.0rr''9(o.]'l.',13::'P,;ilď

íatijřál'li!i.!

plÓ

Z nslý

kr.],](atastrá!r]

1
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PáneniaBlÓ
obec
NáLástÍáln L4mi
Pa..é]ní číslÓ]

''1+!
l'14!/
Uhňc€

1589110l/

U.i(e J <loŤ:iŽP

77]]q2]

1p001
VýĎěra

Ím'Ž]:

1353
Párcéla katastru neňoMtostí

DKM

?ll'ryŤlk",

111n]eltrha

Vlastnici, jini opÍávnění
Vlastnické právo

PÓdíl

i9!* u!fu:'::t Ť'rel31!!l*

.

zpúsob och16ny nemovilosti
NeisoU evidovány žádré zp']soby ochÉny'

Seznam BPEJ
PaíCela nemá élidované BPEI.

omezeni vlastnického práva
NeFoU evldÓvána Žádná omezení'

Jiné ápisy
Nejsou eMdoány žádnéjiné EáPisy'

Katasvá]ní úřad oro zLínshi!rai_&ta5!íé]!r1
Nemovitost je v územním obvodÚ' kde státní spÉvu katastfu nemovjtoíí čR Vykonává
ora.ovštéKÍoměňž7

z;braéné údaje mají infomatiňÍ chaBker Plalnost

k

r 2ca4

lišlě m

?or4 Český úiád ,eméméň. [ú a

kabílá íÍ7, Pod

sid

-ii

25'03'2014 19'47:35'
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).392
ubnlc l589u0lz
l'Jhřice u K'oméřiže t773352l

100!1
1559
PáÍcelé katastru

nemovitoíí

DI(M

Druh

p@mku:

Vlastnici, jini opíávnění

obec Uhřice č'p' 84. 76833 Uhňcě

zpúsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné zpúsoby

oóÍaný

Seznam EPEJ
Parceia neňé ďidovaié BPE]'

omezeni vlastnického práva
Nejsou ďidována žádná omezení'

Jiné zápisy
NeFou €údÓvány

Nemovitoíj€

žádné jiné zápisy'

v Územním obvodL]. kdé statní sp.áW kéiagtru nemovjtostí čR Vykonává Katast€lní Úiad orÓ

zlínskÍ!G].í!a!4slÉ]o

l]ra.oviště Krcnr:iiŽZ
Zob.azené údáje maji iníomativní chaÉkte.' P]aElo5t k 25'03'2014 19:47:35'

o

2có4 - 2014 Česlý úiad

Eňěňéí.rý3 kď*Íán]7, P!!l]id]!!é!r!!q!-í!!tlar!!2rl!B!!!Z
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Publikace dat IsKN - 0s :593ms, 457 prvků.
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obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastřu se zobrazuje od měřítka 1:50oo.
Pod.obnějši inÍoJnace k používánímapy, akí]alizaci dat a jejího obgahu jsou uvedeny v náoovědě (P9E formát)'
veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a delek nélze vyúirvat pro vyweovani trranic požernrúv terp-nu'
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