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Retrospektivní zápis rok 2006 
 
 

         P ř í l o h a   

         k usnesení vlády 

         ze dne 3. ledna 2007 č. 18 

 

Majetek  státu 

s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, bezúplatně převáděný 

do vlastnictví územních samosprávných celků podle zákona č. 174/2003 Sb., 

o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku,  

s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky 

na územní samosprávné celky 

 

 Následující vojenské objekty, tj. soubory taxativně uvedených nemovitostí evidovaných 

v katastru nemovitostí, se převádějí včetně součástí a příslušenství, které tvoří inženýrské sítě, 

vedlejší stavby nezapisované do katastru nemovitostí, venkovní úpravy, komunikace, odstavné 

plochy, porosty a vnitřní vybavení pevně spojené se stavbami, a včetně nepotřebného movitého 

majetku tvořícího vybavení vojenského objektu. Celková účetní cena převáděného nemovitého 

majetku zapisovaného do katastru nemovitostí je 445 556 tis. Kč.  

 

Bezúplatný převod do vlastnictví obce Drmoul: 
 

Vojenský objekt: Velká Hleďsebe – Cvičiště Drmoul „Cech“ - Takticko průpravné cvičiště 

(CE 03-26-08/část), účetní cena nemovitého majetku zapisovaného do katastru nemovitostí je        

1 363 tis. Kč. 
 

Budova:  

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 443 a na st.p.č. 445  

Pozemky: 

- st.p.č. 443 zastavěná plocha a nádvoří 

- p.p.č. 467/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 485 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 487 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 495 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 508 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
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to vše v k.ú. Drmoul, obec Drmoul, okres Cheb, kraj Karlovarský. 
 

Bezúplatný převod do vlastnictví obce Trstěnice: 
 

Vojenský objekt: Velká Hleďsebe – Cvičiště Drmoul „Cech“ - Takticko průpravné cvičiště  

(CE 03-26-08/část), účetní cena nemovitého majetku zapisovaného do katastru nemovitostí je        

7 633 tis. Kč. 
 

Budovy: 

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 45  

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 46 

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 47 

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 48 a na st.p.č. 444 (k.ú. Drmoul)  
 

Pozemky: 

- st.p.č. 45 zastavěná plocha a nádvoří 

- st.p.č. 46 zastavěná plocha a nádvoří 

- st.p.č. 47 zastavěná plocha a nádvoří 

- st.p.č. 48 zastavěná plocha a nádvoří 

- p.p.č. 281 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 286 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 326 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 494/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  

- p.p.č. 494/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p.p.č. 494/3 ostatní plocha, jiná plocha 

- p.p.č. 541 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 542 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 575 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 732 ostatní plocha, ostatní komunikace 

to vše v k.ú. Skelné Hutě, obec Trstěnice, okres Cheb, kraj Karlovarský. 

 
- p.p.č. 263 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 277 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 313 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 314 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 321/2 vodní plocha, vodní nádrž umělá 
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- p.p.č. 321/3 ostatní plocha, jiná plocha 

- p.p.č. 321/4 ostatní plocha, jiná plocha 

- p.p.č. 321/5 ostatní plocha, jiná plocha 

- p.p.č. 323/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 324/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- p.p.č. 334 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

to vše v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní, obec Trstěnice, okres Cheb, kraj Karlovarský. 

 
 

 
 


