l"

Wy

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun
tel. : 3

1 1

Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun
f ax 31 1623495, e-mail : kp. berou n @ cuzk.cz,

62 5 1 47,

Obec Libomyš!
Libomyšl 71
267 23 Lochovice

Vaše č.j,ize dne:

Číslojednací:

Vyřizuje / linka:

Win Daniela/ 703 165 965

Ro-1412020-202

Dne:

03.08.2021

Výzva k přihlášení osob
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun si Vás v souladu s ustanovením § 35
odst. 2 katastrálního zákona dovoluje požádat, abyste na úřední desce zveřejnili výzvu k přihlášení osob,
které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl
do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železničníknihy, které jsou v katastru
zapsány s údaji neumožňujícímijejich dostatečnou identifikaci. Výzvu prosím ponechte na úřednídesce
po dobu jednoho roku od jejího zveřejnění.
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Děkujeme za spolupráci.

r.

Daniela Win, v.
Odborný referent
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Za správnost vyhotovení: Kotková Kamila,
Krrtastrrllní úřad pro Středočcsliý liraj, I(atastrální pracoviště l}eroun
Politickýclr r,čznťi198l16. 266 0l [Jerourr
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Sp,zn,: Ra-l12a2a-2a2
Aiiresír1:
Oprirvnčrr ý z včclréltobt",enretre
Anton ín lirýcl l, .|tlsefa F rýtl lová, Il]rarrtišck Krcj čí

vl,]liIiJNÁ vYIlLÁŠKA
Katastlirlní úřacl prcl Střcc]očeský kLaj, Katastrálrrí pracov,iště Berout-l, podle ust.
zťikona č.25612013 Sb. tl katastru nenrovitostí
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35 oclst.2

YyZývá
oprár,rrěrtého z věcného břeirrene. aby se přihltísil.

V katastrrr neirror.,itosií.je evidovário včcnó

břcnrcno. jeliož zápis b1,,l dcl katastrtt 1;i,el,z-at z bý,valé pozcnrkové krrih1,. zenrských desck
nebt; železničníkrrih,v. ir které je zapsáno vc prospčch clsobv s údtrji tleunrožňujícírnijeií
clostatečIlctr identilrkaci. Vlastník nernor,,ittlsti z,atížerrévěcnýnl břernenetn sděli1
katastrirlnírltLr ťrřaclu v ránlci revize kaiastrtt. že toto lčcrró břemeno není.iižr.íce ncž l0 let
r,\,konlrvtitlo, Nepřilrlásí-li se oprlivněrrý do l roku tlcl zveřejněnf yýzvy. tnii se zato. že včcné
bi,enretro se prcltrrlčelo. Výtttaz taktti protnlčerréliovelctlého bř,ernene 1rrovede katastrálrrí úřad
z úřeclrrí povittnosti.

Ozrračcnízittížcnó ncmovitosti: p.p.č. l739 v li.ú Librrnry,šl
Ozrračcnívčcnóho lrřemenc: užívání;rro Antonínn Fri,dla clle č"rt. ?20511930
Ozntrčeni zlttíž,enénenlovitosti: p.p.č. l739 v k"ú Libomy.,šl
Označeni včcnóho břemcne: užír,rinípro .Ioseí'u F'rýdlovou dlc č.d. 22$5l193{t
{)značenízatíženýclrnctnovitosíí: st.p.c!. l77 n p.p.č.13?,12 v k.ú Liboml,šl
()zrračcrrír,čcnólro lrřcmene; užívírnipro }-rilntiška Kre.ičíhodlc č.cl. 45611959.

lng. i!íarie Vo"itíškor..á
vecloucí ocidčleníaktual izace
,-:
a dokutnentacc KN
*
l

Zveřejnčrro dne

:

',l

€ryB
l-hťrta ktlnčídne

:

