
POZEMKY  NAVRŽENÉ DO MIMOSOUDNÍHO NAROVNÁNÍ M�STA UHERSKÝ BROD A KLÁŠTERA DOMINIKÁN� UHERSKÝ BROD

Parcela 
dle KN

Lokalita Vým�ra Druh pozemku Poloha p�vodní  / náhradní Poznámka

249/46 U h�bitova ��������� orná p�da náhradní Tvo�í celek s ob�ma v�tšími p�vodními pozemky, pachtováno
249/47 U h�bitova ����������� orná p�da pozemek v p�vodní poloze Tvo�í celek s poz. 249/1 ve vlast. SPÚ, o který je veden jiný soudní spor a s poz. 249/46, pachtováno

�����������

8018 T�eš�ovka a okolí ���������� orná p�da náhradní
8032 T�eš�ovka a okolí ���	����
� orná p�da náhradní
8035 T�eš�ovka a okolí ����	����	 orná p�da náhradní
8045 T�eš�ovka a okolí �����	����	 orná p�da náhradní
8049 T�eš�ovka a okolí ���������� orná p�da náhradní
8051 T�eš�ovka a okolí ���	������ orná p�da náhradní
8053 T�eš�ovka a okolí ��������	� orná p�da náhradní
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8654 Šumické pole a okolí ����	����	 orná p�da náhradní

8684 Šumické pole a okolí ���������	 orná p�da náhradní
8696 Šumické pole a okolí ���������� orná p�da náhradní
8712 Šumické pole a okolí ���������� orná p�da náhradní
8899 Šumické pole a okolí ���
������ orná p�da náhradní
8964 Šumické pole a okolí ���������� orná p�da náhradní
9172 Šumické pole a okolí ����������� orná p�da náhradní
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10310 Ky�kov a okolí ���������� orná p�da náhradní
10315 Ky�kov a okolí ����
���
	 orná p�da náhradní
10321 Ky�kov a okolí ���������� orná p�da náhradní
10334 Ky�kov a okolí ����������� orná p�da náhradní
10341 Ky�kov a okolí ���	����
� orná p�da náhradní
10362 Ky�kov a okolí ����
����� orná p�da náhradní
10372 Ky�kov a okolí ��������	
 orná p�da náhradní
10378 Ky�kov a okolí ���������� orná p�da náhradní
10520 Ky�kov a okolí ���������� orná p�da náhradní
10525 Ky�kov a okolí ����������� orná p�da náhradní
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            Praha, 18. �íjna 2019

vše katastrální území Uherský Brod

Lokalita �. 4 Ky�kov a okolí

Lokalita celkem

P�vodní pozemky zanikly v KoPÚ, umíst�ní p�vodních parcel do nov� vzniklých obtížné.

Lokalita �. 3 "Šumické pole a okolí"

Lokalita celkem

Lokalita celkem

Lokalita celkem

O jediný p�vodní pozemek 5202/128, který z�stal po KoPÚ a navíc v p�vodním umíst�ní, neusilujeme. 
Umíst�ní p�vodních parcel do nov� vzniklých obtížné.

P�vodní pozemky 1217, 1550 a 1562 zanikly v KoPÚ, o pozemky ležící na p�vodním míst� (1553/73, 
1553/82 a 1553/83), které jsou v užívání t�etích osob, neusilujeme.

Lokalita �. 1 "U h�bitova"

Lokalita �. 2 "T�eš�ovka a okolí"



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 


