
OBEC HLAVŇOVICE 
OKRES KLATOVY       PSČ 341  42 KOLINEC        TEL/FAX  376 588 142    e-mail:ouhlav@quick.cz 

 

Hlavňovice dne  13. dubna 2018 

 

 

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Na základě  žádosti o zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., sdělujeme následující: 

 

1/ seznam osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 180 dnů:  

- Zdeněk H. 

 

2/ seznam nemovitých věcí ve vlastnictví obce, které jsou užívány nájemcem: 

Katastrální území  Milínov:  

nebytové prostory v domě č. p. 28 na stavební parcele č. St. 68/2  v Hlavňovicích, 

bytová jednotka v domě č. p. 28 na stavební parcele č. St. 68/2 v Hlavňovicích, 

bytová jednotka v domě č.p. 25 na stavební parcele č. St. 28 v Milínově,  

p. č. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 85 (zastavěná plocha a 

nádvoří), p. č.  86/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 120/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 122 (zastavěná plocha a 

nádvoří), p. č. 90/1 (ostatní plocha), p. č. 90/6 (trvalý travní porost), p. č. 90/7 (orná půda), p. č. 90/10 

(trvalý travní porost), p. č. 90/13 (ostatní plocha), p. č. 207/2 (ostatní plocha), p. č. 210/7 (ostatní plocha), 

p. č. 210/8 (ostatní plocha), p. č. 228 (ostatní plocha), p. č. 231/3 (ostatní plocha), p. č. 301/1 (ostatní 

plocha), p. č. 301/5 (ostatní plocha),  

 katastrální území Pích: 

č. 56/1 (trvalý travní porost), p. č. 58/3 (trvalý travní porost), p. č. 58/7 (trvalý travní porost), p. č. 82/1 

(trvalý travní porost), p. č.  89 (trvalý travní porost), p. č. 90/2 (trvalý travní porost), p. č. 90/3 (trvalý 

travní porost), 

katastrální území Horní Staňkov: 

p.č. 25/1(trvalý travní porost), p. č. 138 (orná půda), p. č. 270/3 (ovocný sad) a p. č. 270/10 (ostatní 

plocha) 

katastrální území Častonice:  

p. č. 122/1 (trvalý travní porost), p. č. 122/2 (trvalý travní porost) 

katastrální území Horní Staňkov:  

p. č. 25/1 (trvalý travní porost), p. č. 138 (orná půda), p. č. 270/3 (ovocný sad), p. č. 270/10 (ostatní 

plocha) 

katastrální území Přestanice:  

p. č. 156 (ostatní plocha) 

katastrální území Radostice u Přestanic: 

p.č. 23/1 (trvalý travní porost) 

katastrální území Suchá u Hlavňovic: 

p. č. 301 (trvalý travní porost), p. č. 303(orná půda), p. č. 304 (trvalý travní porost), p. č. 305/1 (orná 

půda), p. č. 305/2 (orná půda), p. č. 305/3 (ostatní plocha), p. č. 325/2 (trvalý travní porost) 

 

 

                                                     Za obec Hlavňovice  

     Josef Waldmann – starosta 

 


