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Vlastníkem památné hory Říp je občanka USA - viz výpis z KN.
Kaple sv. Jiří je vedena pozemku st. 82 a je i s pozemkem majetkem Římskokatolické
církve.
omezení vlastnického práva není ani uvedeno věcné břemeno k přístupu občanů ČR po
cestě na horu Říp a ke kapli. Můžeme za to všichni zřejmě poděkovat pracovníkům
Pozemkového úřadu v Litoměřicích, pod které restituce v k.ú. Mnetěš spadají.
Samozřejmě, mohl o tom také rozhodnout příslušný soud, ale to na věci nic nemění!

V

y ani vůbec netušíme, co se to u nás děje. Vloni např. vyšlo najevo, že Prachovské
skály v Českém ráji jsou vydány už několik let rodu Šliků, který využívá příležitost a
těží, těží... Některé části Prachovských skal už nelze ani poznat... Zcela určitě toho
bude v republice více...

M

Informace o pozemku
Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Typ parcely:
Mapový list:
Určení výměry:
Druh pozemku:

145/1
Mnetěš [565300]
Mnetěš [697397]
292
530618
Parcela katastru nemovitostí
KMD
Graficky nebo v digitalizované mapě
lesní pozemek

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Pod
íl

Lobkowicz Margaret Brooks, 280 Dedham Street, 02030 Dover, Massachusetts, Spojené
státy americké
Způsob ochrany nemovitosti
Název
menší chráněné území
pozemek určený k plnění funkcí lesa
nemovitá národní kulturní památka
nemovitá kulturní památka

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 06.02.2021 12:00.
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Informace o pozemku
Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Typ parcely:
Mapový list:
Určení výměry:
Druh pozemku:

148
Mnetěš [565300]
Mnetěš [697397]
292
68779
Parcela katastru nemovitostí
KMD
Graficky nebo v digitalizované mapě
lesní pozemek

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Pod
íl

Vlastnické právo
Lobkowicz Margaret Brooks, 280 Dedham Street, 02030 Dover, Massachusetts, Spojené
státy americké
Způsob ochrany nemovitosti
Název
menší chráněné území
pozemek určený k plnění funkcí lesa
nemovitá národní kulturní památka
nemovitá kulturní památka
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Typ parcely:
Mapový list:
Určení výměry:
Druh pozemku:

st. 82
Mnetěš [565300]
Mnetěš [697397]
189
83
Parcela katastru nemovitostí
KMD
Graficky nebo v digitalizované mapě
zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba
Budova bez
čísla
popisného
stavba občanského vybavení
nebo
evidenčního:
Stavba stojí p. č. st. 82
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pozemku:
Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, Komenského 174, 41301 Roudnice nad Labem

Způsob ochrany nemovitosti
Název
menší chráněné území
nemovitá národní kulturní památka
nemovitá kulturní památka

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 06.02.2021 12:00.

