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r r ¥1 rNávrh na porxzem zmeny uzemmho plánu :,
?i'ilcmä: ·· "· ·- ' " "

a) úda,je' umož,ňující identifikaci nayrhovatele, včetně uvedení jeho ylastnických
Rebo obdopný"h práv k pozemku nebo st?ybě úzekí obce

'

b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
l 'Vymezeni"plochy, 4;7?/Z

l/g(?/2 n?ďv,v/, ŕ"oew:c7"

. ,53-U
- TE ý' /2?,9,Vm7 PDR OS7"

Požadované vyuŽiti? 77?UALG :.

c) údaje o současném využití ploch dotčeMeh návrhéin na"ďThovatele -

Popis skutečného so,učasného iyuŽitíploch

· i1DA2 2"U MM" TEA Y,U/" ' poEos'r

ŕ ii

'i

.

VyuŽitídle platného územního plánu l
7eualy' n?/gv4v/ ' poeOs/" l

d) důvody pro pořízení změny územního plánu · l '
" sT/9u&g EcD/,UUg'o peo

e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny ůzemního.plánu , ' ,

a/ss s jAE oweql/ /Ulgk'í/9Du

Podpis navrhovatele:

Upozornění: - za platnost doložených údajů zodpoňdá nayrhoyatel změny. Dodatečné "
zjištěnl"neplatnosti či nepraydi]'ýc}& údajů y n&rhu, můŽe zapříčinit prouedené
změny l

m l/nyÁq/ÍU l



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2022 14:35:02

Okres: CZ0513 Liberec

tat.území: 640361 Záskalí

Obec: 564061 Hodkovice nad
Mohelkou

List vlastnictví: 781

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

o

) Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

'loinby a upozornění - Bez zápisu

l Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

¢

d

j

Vztah boni tovaných pŮdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

parcela BPEJ Výměra[m2]
481 72944 2370
482/2 72944 9853

550 72944 91
'kud je výměra bonitních ciílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává Státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrálni pracoviŠtě Liberec, kód: 505.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2022 14:35:02

Okres: CZ0513 Liberec

Xat.úzerrií: 640361 Záskalí

Obec: 564061 Hodkovice nad
Mohelkou

List vlastnictví: 781

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Pozemky
Parcela

479/2

481

482/2

Výměra[m2] Druh pozemku
353 ostatní plocha

ZpŮsob využití
ostatní
komunikace

2370 trvalý travní porost

9853 trvalý travní poros t

Způsob ochrany

zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond

482/3 130 zastavěná plocha a
nádvoří

Součástí je stavba: Záskalí, Č.p. 105, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 482/3

550 91 trvalý travní porost zemědělský půdní
fond

31 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti v části b

Typ vz tah u

:

Oprávnění pro
Nemavitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katasl-rální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, kód: 505.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2022 14:35:02

Okres: CZ0513 Liberec

Xat.území: 640361 Záskalí

Obec: 564061 Hodkovice nad
Mohelkou

List vlastnictví: 781
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné Číselné řadě

/emovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

:atastrá1ní úřad pko Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, kód: 505.

{yhotovil:
Seský úřad zeměměřický a ká tastrální - SCD
'yhotoveno dálkovým pří s tupeni

'odpis, razí tko:

Vyhotoveno : 08. 07. 2022 14:47:52

Řízení PÚ: .................

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviŠtě Liberec, kód: 505.
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Katastrální úřäd pro Liberecký kraj Okres Obec Podpis
l Katasúálni pracoviště Liberec Liberec Hodkovice nad Mohelkou

Číslo
"'l Kat. území Mapový list č. Měřítko platné pro rám 200 x 287 mm

Záskalí TURNOV 4-1/14 1:1000 Razítko
Ip g Y

m, KOPIE KATASTRALNI MAPY
Stav k Vyhotovil Drie

,,m 12.07.2022 16:15:02 Vyhotoveno dálkovým přístupem 12.07,2022 16:28:19


