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LV výměra druh pozemku využití omezení vlastnického práva

1265/5 1265/5 974 6 096 vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

1265/6 1265/5 974 1 429 vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené

1265/15 1265/5 974 59 vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené

1278/1 1278/1
974 6 048

ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha

1280/3 1280/3 974 2 248 ostatní plocha jiná plocha věcné břemeno (podle listiny)
1280/5 1280/5 974 1 567 ostatní plocha zeleň -

1280/9 1280/9 974 64 ostatní plocha zeleň -

1280/12 1280/12 974 490 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno vedení, věcné břemeno 

zřizování a provozování vedení
1280/63 1280/4 974 4 ostatní plocha zeleň -

1280/65 1280/2, 1280/4 974 2 210 ostatní plocha manipulační plocha věcné břemeno (podle listiny)

1280/66 1280/2, 1280/4, 1280/8974 1 677 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení

komunikace Bermanova

1280/67 1280/2, 1280/4 974 7 300 ostatní plocha ostatní komunikace

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru
1280/68 1280/2 974 63 ostatní plocha ostatní komunikace věcné břemeno (podle listiny)

1280/69 1280/2 974 481 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/71 1280/2 974 69 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/73 1280/3 974 140 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/76 1280/2 974 2 ostatní plocha zeleň -

1280/77 1280/2 974 253 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení
1280/84 1280/2 974 143 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/87 1280/4 974 175 ostatní plocha zeleň -

komunikace Theinova

1280/88 1280/4 974 578 ostatní plocha ostatní komunikace

 věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení, věcné břemeno ve 

prospěch nemovistosti neevidované v 

katastru

1280/95 1280/5 974 18 ostatní plocha zeleň věcné břemeno podle listiny 

1280/101 1280/7 974 27 ostatní plocha zeleň
věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno ve prospěch nemovistosti 

neevidované v katastru
1280/104 1280/7 974 20 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/105 1280/7 974 1 ostatní plocha ostatní komunikace věcné břemeno (podle listiny)
1280/106 1280/7 974 1 ostatní plocha zeleň -

1280/108 1280/8 974 4 ostatní plocha ostatní komunikace věcné břemeno (podle listiny)
1280/111 1280/8 974 33 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/113 1280/8 974 1 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/120 1280/13 974 18 ostatní plocha ostatní komunikace

1280/131 1280/2 974 999 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru

1280/132 1280/2 974 160 ostatní plocha jiná plocha

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno ve prospěch nemovistosti 

neevidované v katastru
1280/137 1280/2 974 105 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/139 1280/2 974 55 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)

1280/141 1280/2 974 301 ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru

1280/147 1280/2, 1280/4 974 398 ostatní plocha jiná plocha

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení
1280/148 1280/4 974 29 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/149 1280/4 974 10 ostatní plocha zeleň -

1280/150 1280/4 974 32 ostatní plocha zeleň
věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru
1280/156 1280/2 974 15 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)

1280/165 1280/2 974 119 ostatní plocha jiná plocha
věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

1280/179 1280/2 974 147 ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení

Příloha č.1 Seznam pozemků předávaných v  I. Etapě 



1280/195 1280/4 974 123 ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha
-

1280/201 1280/4 974 77 ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení
1280/205 1280/4 974 65 ostatní plocha zeleň -

1280/207 1280/4 974 9 ostatní plocha zeleň
věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení

1280/210 1280/2, 1280/4 974 29 ostatní plocha jiná plocha

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení
1280/211 1280/2, 1280/4 974 28 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)
1280/234 1280/2 974 319 ostatní plocha zeleň věcné břemeno (podle listiny)

1280/268 1280/2 974 27 ostatní plocha jiná plocha

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení
1280/293 1280/2 974 28 ostatní plocha jiná plocha věcné břemeno (podle listiny)

1280/294 1280/2 974 113 ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha
-

1280/305 1280/2 974 105 ostatní plocha manipulační plocha

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno vedení, věcné břemeno 

zřizování a provozování vedení

1280/308 1280/2 974 74 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru

1280/309 1280/2 974 79 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru

1280/310 1280/2 974 73 ostatní plocha ostatní komunikace

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru

Nezapsán geometrák

1280/312 1280/2 974 134 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru

Nezapsán geometrák

1280/313 1280/2 974 61 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru

Nezapsán geometrák

1280/314 1280/2 974 999 ostatní plocha zeleň

věcné břemeno (podle listiny), věcné 

břemeno zřizování a provozování 

vedení, věcné břemeno ve prospěch 

nemovistosti neevidované v katastru
1282/6 1282/1,1280/5 974 1 ostatní plocha jiná plocha -

1569/4 1569/4 974 34 ostatní plocha jiná plocha -

35 967 m
2

1. ETAPA CELKEM
































































































































