
KATALOG LETIŠ Ť ČR POZEMEK LETIŠTĚ VLAŠIM

      AKTUALIZOVÁNO PROSINEC 2012

    POZEMKY dle K.N.

parcela

č.

1124/3 není evidováno

1124/4 není evidováno

1124/17 není evidováno

1124/18 není evidováno

1124/19 není evidováno

1124/20 není evidováno

k.ú. Domašín 630641 (Vlašim)

Omezení vlastnického práva

Pozemková hranice letišt ě Vlašim                                                                                                                                                                                                                                                         
Celková vým ěra letišt ě Vlašim je 161 017m2,  je tvo řena sou čtem vým ěr letištních pozemk ů na nichž je letišt ě situováno

Pozemek letišt ě Vlašim je identifikován souborem pozemk ů dle K.N., souborem parcel P.K. ve zjednodušené evi denci s 
vyznačenými a konkretizovanými díly dle G.pl. č. 383-65/2009 (zhotovitel Georeal s.r.o) a výkresov ou pasportiza ční 

dokumentací ortofoto situace (zpracováno fi. Nikodé m a partner, únor 2012)
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KATALOG LETIŠ Ť ČR POZEMEK LETIŠTĚ VLAŠIM

parcela

č.
Omezení vlastnického práva

Pozemek letišt ě Vlašim je identifikován souborem pozemk ů dle K.N., souborem parcel P.K. ve zjednodušené evi denci s 
vyznačenými a konkretizovanými díly dle G.pl. č. 383-65/2009 (zhotovitel Georeal s.r.o) a výkresov ou pasportiza ční 

dokumentací ortofoto situace (zpracováno fi. Nikodé m a partner, únor 2012)

1124/21 není evidováno

1124/22 není evidováno

1124/23 není evidováno

1124/24 není evidováno

1124/25 není evidováno

1124/26 není evidováno

1124/27 není evidováno

1124/28 není evidováno
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KATALOG LETIŠ Ť ČR POZEMEK LETIŠTĚ VLAŠIM

parcela

č.
Omezení vlastnického práva

Pozemek letišt ě Vlašim je identifikován souborem pozemk ů dle K.N., souborem parcel P.K. ve zjednodušené evi denci s 
vyznačenými a konkretizovanými díly dle G.pl. č. 383-65/2009 (zhotovitel Georeal s.r.o) a výkresov ou pasportiza ční 

dokumentací ortofoto situace (zpracováno fi. Nikodé m a partner, únor 2012)

1124/29 není evidováno

1124/30 není evidováno

1124/31 není evidováno

1124/32 není evidováno

1124/33 není evidováno

st.266 není evidováno

st.267/1 není evidováno

st.267/2 není evidováno
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KATALOG LETIŠ Ť ČR POZEMEK LETIŠTĚ VLAŠIM

parcela

č.
Omezení vlastnického práva

Pozemek letišt ě Vlašim je identifikován souborem pozemk ů dle K.N., souborem parcel P.K. ve zjednodušené evi denci s 
vyznačenými a konkretizovanými díly dle G.pl. č. 383-65/2009 (zhotovitel Georeal s.r.o) a výkresov ou pasportiza ční 

dokumentací ortofoto situace (zpracováno fi. Nikodé m a partner, únor 2012)

st.267/3 není evidováno

st.267/4 není evidováno

st.267/5 není evidováno

st.270 není evidováno
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