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Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44, IČO: 256731  

MK/537/2011            v Kasejovicích dne 15.07.2011 

 

 

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KŘÍŽKŮ A KAPLIČEK 

v katastrálním území a obci Kasejovice. 

 

 Město Kasejovice, zastoupené starostkou ing.Marií 

Čápovou, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČO: 256731 

tímto vyzývá vlastníky   

 

1. Křížku před hřištěm na křižovatce Lnáře - Hradiště 

na pozemku parc.č.KN 479/9 v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem 

pozemku je Město Kasejovice. 

 

2. Křížku pod sběrným dvorem vlevo od silnice směrem na 

Hradiště na pozemku parc.č.PK 308/2 (KN 326) 

v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem pozemku je Ing. Stehlíková 

Anna, Praha.  

 

3. Křížku u cesty na Polánku, před plynovou stanicí   

na pozemku parc.č.KN 1740 v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem 

pozemku je Holeček Antonín, Postrach 3259, Švýcarsko. 

 

4. Křížku “U kaštanu“ u silnice I/20 na pozemku 

parc.č.PK 1265/1 (KN 1265/1) k.ú.Kasejovice. Vlastníkem 

pozemku je Město Kasejovice. 

 

5. Křížku u Motorestu na pozemku parc.č.PK 1430/9 (KN 

1305/8) v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem pozemku je Město 

Kasejovice. 

 

6. Křížku u silnice na Chloumek – odbočka k Bajzovi na 

pozemku parc.č.PK 1582 (KN 1138/4) v k.ú.Kasejovice. 

Vlastníkem pozemku je Město Kasejovice. 

 

7. Kapličky „U památného stromu akátu“ na pozemku 

parc.č.PK 1637 (KN 1146/1) v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem 

pozemku je SEPA CREDIT s r.o.,Praha. 

 

8. Kapličky „Sv.Martina „ v Martinské ulici na pozemku 

parc.č.KN 1574/3 v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem pozemku 

je Město Kasejovice. 
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9. Památníku „ Na paměť osvobození obce americkou 

armádou“ u kašny na náměstí na pozemku parc.č.KN 1604/1 

v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem pozemku je Město 

Kasejovice. 

 

10. Památníku „Obětem nacismu 2.světové války“ v parku 

na pozemku parc.č.KN 131 v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem 

pozemku je Město Kasejovice. 

 

11. Křížku na křižovatce silnic Nepomuk – Polánka před 

č.p.297 na pozemku parc.č.KN 1677 v k.ú.Kasejovice. 

Vlastníkem pozemku je Město Kasejovice. 

 

12. Křížku ( jen podstavec) na křižovatce silnice na 

Újezd - Agrochov na pozemku parc.č.PK 1572/2 (KN 888/1) 

v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem pozemku je Město 

Kasejovice. 

 

13. Křížku „Hulačů“  na spojnici dvou polních cest na 

pozemku parc.č.PK 1565 (KN 1565/2) v k.ú.Kasejovice. 

Vlastníkem pozemku je Město Kasejovice. 

 

14. Kapličky „ Sv.Jana“ na Jánském náměstí na pozemku 

parc.č.KN st.528 v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem pozemku 

je Město Kasejovice. 

 

15. Křížku „Na staré Chanovické cestě“ na pozemku 

parc.č.PK 1551/1 (KN 1551/1) v k.ú.Kasejovice. 

Vlastníkem pozemku je Město Kasejovice. 

 

16. Křížku u silnice I/20 nad Buriánkem na pozemku 

parc.č.KN 1602/28 v k.ú.Kasejovice. Vlastníkem pozemku 

je Město Kasejovice. 

 

17. Křížku mezi dvěma lipami u polní cesty za akátem na 

pozemku parc.č.PK 1587/1 (KN 1166/11) v k.ú.Kasejovice. 

Vlastníkem pozemku PK 1587/1 je Město Kasejovice. 

 

 

aby se v termínu do šesti měsíců od vyvěšení této výzvy 

dostavili na Městský úřad v Kasejovicích a doložili 

vlastnictví těchto objektů. 
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Upozornění :  

 

Pokud vlastník křížků nebo kapliček ve stanoveném 

termínu nedoloží na Městském úřadě v Kasejovicích 

vlastnictví k výše uvedeným objektům, bude Město 

Kasejovice postupovat v souladu s § 135 zákona 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 

 

                                     Ing.Marie Čápová 

                                        starostka  

 

 

 

 

 

 

Příloha : mapa k.ú.Kasejovice č.1,2,3 a 4. 

 

Vyvěšeno na úřední desku Městského úřadu v Kasejovicích dne: 

 

 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu v Kasejovicích dne: 
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