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

MK/529/2011            v Kasejovicích dne 13.07.2011 

 

 

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽKŮ  

v katastrálním území Újezd u Kasejovic a obci 

Kasejovice. 

 

 Město Kasejovice, zastoupené starostkou ing.Marií 

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

tímto vyzývá vlastníky   

 

1. Křížku – r.1843 (pouze kamenný kruhový podstavec) na 

pozemku parc.č.KN 1335/5 v k.ú.Újezd u Kasejovic a obci 

Kasejovice. Vlastníkem pozemku parc.č.KN 1335/5 je 

Město Kasejovice. 

 

2. Sochy sv.Vojtěcha – (r.2000) na pozemku parc.č.KN 

1335/1 – v k.ú.Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice. 

Vlastníkem pozemku parc.č.KN 1335/1 je Město 

Kasejovice. 

 

3. Křížku a pomníku památce padlým vojínům – před 

kapličkou sv.Václava na pozemku parc.č.KN st.47 

v k.ú.Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice. Vlastníkem 

pozemku parc.č.st.47 je Město Kasejovice. 

 

4. Křížku z 1.1.2010 na pozemku parc.č.KN 1316 

v k.ú.Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice. Vlastníkem 

pozemku parc.č.KN 1316 je Město Kasejovice. 

  

5. Křížku (jen podstavec) u stříbrného smrku na pozemku 

parc.č.KN 1316 v k.ú.Újezd u Kasejovic a obci 

Kasejovice. Vlastníkem pozemku parc.č.KN 1316 je Město 

Kasejovice. 

 

6. Křížku na křižovatce na KOVO na pozemku parc.č.KN 

116/7 v k.ú.Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice. 

Vlastnické právo k pozemku p.č.KN 116/7 - Tesař Josef a 

Tesařová Marie.  

 

7. Křížku – na rozcestí ke kovárně na pozemku parc.č.KN 

KN 105 v k.ú.Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice. 

Vlastníkem pozemku parc.č.KN 105 je Město Kasejovice. 
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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 křížků, kapliček a sochy 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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