
Seznam pozemků dotčených stavbou VTL plynovodu 

            k. ú. Křenov u Kájova  

 vlastník parcelní číslo 

dle KN  

číslo listu 

vlastnictví 

kultura pozemku 

  560/6  trvalý travní porost(ZPF) 

  589  lesní pozemek 

 

Seznam pozemků dotčených stavbou VTL plynovodu 

            k. ú. Kraví Hora  

 vlastník parcelní číslo 

dle KN  

číslo listu 

vlastnictví 

kultura pozemku 

  161/1  ostatní plocha 

  162  trvalý travní porost(ZPF) 

  175  ostatní plocha 

  178  trvalý travní porost(ZPF) 

  248/1  ostatní plocha 

  192  trvalý travní porost(ZPF) 

  191  ostatní plocha 

  245  trvalý travní porost(ZPF) 

  383  lesní pozemek 

  248/1  ostatní plocha 

  259  ostatní plocha 

 

Seznam pozemků dotčených stavbou VTL plynovodu 

            k. ú. Polná na Šumavě  

 vlastník parcelní číslo 

dle KN  

číslo listu 

vlastnictví 

kultura pozemku 

  1359  ostatní plocha 

  1260  ostatní plocha 

  1261  trvalý travní porost(ZPF) 

  1263/2  ostatní plocha 

  1262  trvalý travní porost(ZPF) 

  1274/6  ostatní plocha 

 

Seznam pozemků dotčených stavbou VTL plynovodu 

                  k. ú. Svíba  

 vlastník parcelní číslo dle  

KN  

číslo listu 

vlastnictví 

kultura pozemku 

  1739  ostatní plocha 

  1627  trvalý travní porost(ZPF) 

  1628  trvalý travní porost(ZPF) 

  1626  trvalý travní porost(ZPF) 

  1639  trvalý travní porost(ZPF) 

  1735  vodní plocha 

 



 

Seznam pozemků dotčených stavbou VTL plynovodu 

                                                       k. ú. Hořice na Šumavě   

 vlastník parcelní 

číslo dle  

KN  

číslo listu 

vlastnictví 

kultura pozemku 

  720/1  ostatní plocha 

  1837  trvalý travní porost(ZPF) 

  719/2  ostatní plocha 

  1221  vodní plocha 

  1836/3  ostatní plocha 

  677/1  trvalý travní porost(ZPF) 

  1836/1  ostatní plocha 

  1756  ostatní plocha 

  1751/1  ostatní plocha 

  679/1  trvalý travní porost(ZPF) 

  679/19  trvalý travní porost(ZPF) 

  1202/5  ostatní plocha 

  490/2  trvalý travní porost(ZPF) 

  548/7  vodní plocha 

  548/3  trvalý travní porost(ZPF) 

  1826/23  ostatní plocha 

  484/1  trvalý travní porost(ZPF) 

  484/7  trvalý travní porost(ZPF) 

  1826/3  ostatní plocha 

  1826/11  ostatní plocha 

  1248  trvalý travní porost(ZPF) 

  1741  ostatní plocha 

  457/3  trvalý travní porost(ZPF) 

  1266/1  lesní pozemek 

  1860  trvalý travní porost(ZPF) 

Seznam pozemků dotčených stavbou VTL plynovodu 

                                                           k.ú. Skláře na Šumavě   

 vlastník parcelní 

číslo dle  

KN  

číslo listu 

vlastnictví 

kultura pozemku 

  90/1  vodní plocha 

  84  trvalý travní porost(ZPF) 

  85  trvalý travní porost(ZPF) 

  88/2  lesní pozemek 

  88/1  trvalý travní porost(ZPF) 

  107  ostatní plocha 

  108  trvalý travní porost(ZPF) 

  78  ostatní plocha 

  131  trvalý travní porost(ZPF) 

  172  trvalý travní porost(ZPF) 

  171  trvalý travní porost(ZPF) 



  1199  ostatní plocha 

  1372/1  trvalý travní porost(ZPF) 

 

Seznam pozemků dotčených stavbou VTL plynovodu 

  k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě  

 vlastník parcelní číslo dle  

KN  

číslo listu 

vlastnictví 

kultura pozemku 

  1238  ostatní plocha 

  1239  trvalý travní porost(ZPF) 

  1240  trvalý travní porost(ZPF) 

  1241  trvalý travní porost(ZPF) 

  990/1  trvalý travní porost(ZPF) 

  1234/11  ostatní plocha 

  990/5  vodní plocha 

  963  trvalý travní porost(ZPF) 

  1234/1  ostatní plocha 

 

Seznam pozemků dotčených stavbou VTL plynovodu 

  k. ú. Černá v Pošumaví  

vlastník parcelní číslo 

dle  

KN 

parcelní číslo dle  

KN(PK)  

původní, ve 

smlouvě BSVB 

číslo 

listu 

vlastnict

ví 

kultura pozemku 

 1274/1 1274/1  trvalý travní porost(ZPF) 

 1260   ostatní plocha 

 1258/1 1258  trvalý travní porost(ZPF) 

 1327/2   vodní plocha 

 1173/4 1173/1 

1173/4 

 trvalý travní porost(ZPF) 

trvalý travní porost(ZPF) 

 1066/7   ostatní plocha 

 1173/11   vodní plocha 

 1232/1 1232/1  trvalý travní porost(ZPF) 

 1199/10   ostatní plocha 

 1199/4 1199  trvalý travní porost(ZPF) 

 1198/2   ostatní plocha 

 1198/1  (399) 

(400-díl 2) 

(444/3-díl 2) 

(444/1) 

(445/1-díl 2) 

(580) 

(581) 

 trvalý travní porost(ZPF) 

 1198/4   ostatní plocha 

 228/2 228(85) 

228(86) 

 228(817) 

 trvalý travní porost(ZPF) 

 228/1  (81) 

(80) 

 trvalý travní porost(ZPF) 

 227   ostatní plocha 



 232/1 230/1  

(76) 

(72) 

(71) 

 trvalý travní porost(ZPF) 

 232/4   ostatní plocha 

 232/5 (64) 

 

 trvalý travní porost(ZPF) 

 

 

 


