
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Č. j.: RO-2/2020-803-906 ze dne: 8. 9. 2022 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná v souladu 
s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dale jen “katastrální zákon”) 

v y z ý v á, 

aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako 
osoba oprávněná z věcného břemene, jehož zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové 
knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která je v katastru zapsána s údaji 
neumožňujícími její dostatečnou identifikaci:  

jméno a příjmení / 
název 

věcné břemeno evidované k 

Karel Šindler 
č.p. 445, 73553 Dolní 
Lutyně 

požívání části pozemku dle 
odstupní smlouvy z 22. 11. 1950,  
usnesení soudu číslo deníku 
3869/1950, 
aktualizace zápisu v řízení 
sp. zn. Z-1835/2007-803 

parcelám č. 3004/1 a 3004/4 
v katastrálním území Dolní 
Lutyně na listu vlastnictví 
č. 575 

Žofie Absolonová, 
K Lesu 667, 73553 
Dolní Lutyně 

užívání dle usnesení soudu číslo 
deníku 446/1959, 
aktualizace zápisu v řízení 
sp. zn. Z-1305/2007-803 

parcelám č. 994 a 996 
v katastrálním území Dolní 
Lutyně na listu vlastnictví 
č. 1029 

Josef Hanusek 
č.p. 65, Ostrava 

užívání dle usnesení soudu číslo 
deníku 888/1957,  
zapsáno v řízení sp. zn. Z-
1200015/1971-803 

parcelám č. 3732 a 3733 
v katastrálním území Dolní 
Lutyně na listu vlastnictví 
č. 419 

Marie Lukaščíková, 
Květinová 629, 73553 
Dolní Lutyně 

užívání dle usnesení soudu číslo 
deníku 285/1948,  
aktualizace zápisu v řízení 
sp. zn. Z-5197/2007-803 

parcele č. 4177 
v katastrálním území Dolní 
Lutyně na listu vlastnictví 
č. 472 

Anna Marcalíková 
Luční 572, 73553 
Dolní Lutyně 

užívání dle usnesení soudu číslo 
deníku 549/1948,  
aktualizace zápisu v řízení 
sp. zn. Z-1835/2007-803 

parcele č. 2992 
v katastrálním území Dolní 
Lutyně na listu vlastnictví 
č. 105 

Františka Venglářová  užívání dle usnesení soudu číslo 
deníku 574/1964,  
aktualizace zápisu v řízení 
sp. zn. Z-11811/2006-803 

parcelám č. 647 a 649 
v katastrálním území Dolní 
Lutyně na listu vlastnictví 
č. 1272 

 

Přihlášení je podle ustanovení § 35 odst. 2 katastrálního zákona možné do 1 roku od zveřejnění 
této výzvy. 



Vlastník zatížené nemovitosti katastrálnímu úřadu sdělil, že toto věcné břemeno není již více 
než 10 let vykonáváno. Nepřihlásí-li se dotčená osoba do 1 roku od zveřejnění této výzvy, má 
se podle § 35 odst. 2 katastrálního zákona za to, že věcné břemeno se promlčelo, a katastrální 
úřad provede z úřední povinnosti jeho výmaz z katastru. 

 

podepsáno elektronicky 

...................................................... 
Ing. Anežka Škovroňová  
zatupující vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN 
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