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

MK/507/2011            v Kasejovicích dne 30.06.2011 

 

 

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ  

 

v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a obci 

Kasejovice. 

 

 Město Kasejovice, zastoupené starostkou ing.Marií 

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

tímto vyzývá vlastníky   

 

 

1. Kříže umístěným na rozcestí z Kasejovic do Chloumka 

po pravé straně silnice na pozemku parc.č.PK 725/2  

v k.ú Chloumek u Kasejovic. Vlastníkem výše uvedeného 

pozemku je Motejzík Zbyněk, Čimelice 106, 398 04 

Čimelice a Opplová Markéta, Písecká1095, 388 01 Blatná. 

 

2. Kříže umístěným po levé straně cesty z Chloumka na 

Budislavice na pozemku parc.č.KN 605/1 v k.ú. Chloumek 

u Kasejovic. Vlastníkem výše uvedeného pozemku je obec.  

 

3. Kříže vpravo od silnice směr Chloumek – Mladý 

Smolivec (Na dolině) umístěného na pozemku parc.č.PK 

213 v k.ú. Chloumek u Kasejovic. Vlastníkem výše 

uvedeného pozemku je Pavel Bouše, Chloumek č.p.6, 335 

44 Kasejovice.  

 

4. Kapličky ve vsi poblíž státní silnice na pozemku 

parc.č.KN 920/11 v k.ú. Chloumek u Kasejovic.  

Vlastníkem  pozemku p.č.KN 920/11 je obec. 

 

5. Kříže na návsi před obecní kaplí na pozemku 

parc.č.KN 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic. Vlastníkem 

výše uvedeného pozemku je obec. 

 

6. Pomníku na návsi před obecní kaplí na pozemku 

parc.č.KN 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic. Vlastníkem 

výše uvedeného pozemku je obec. 
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aby se v termínu do šesti měsíců od vyvěšení této výzvy 

dostavili na Městský úřad v Kasejovicích a doložili 

vlastnictví těchto objektů. 

 

Upozornění :  

 

Pokud vlastník kapliček a křížů 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 území 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku Městského úřadu v Kasejovicích dne: 

 

 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu v Kasejovicích dne: 
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