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Příloha č. II. Seznam  pozemků, na kterých má být stavba umístěna 
(včetně pozemků dotčených jejím prováděním)  

 
Katastrální území Brod nad Labem (638498) 
Stavební parcely číslo: 

94 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 

 

Pozemkové parcely číslo: 

84 (trvalý travní porost), 89 (trvalý travní porost), 90 (trvalý travní porost), 100/1 (ostatní plocha  

– neplodná půda),  101 (zahrada), 103/3 (zahrada), 104/1 (zahrada), 106/1 (orná půda), 106/2  

(orná půda), 107/1 (trvalý travní porost), 107/2 (trvalý travní porost), 109 (zahrada),  

110/1 (trvalý travní porost), 110/2 (trvalý travní porost), 112 (ostatní plocha – dráha),  

113/1 (lesní pozemek), 215 (orná půda), 226 (orná půda), 227 (orná půda), 228 (orná půda),  

229 (orná půda), 291/1 (orná půda), 297 (orná půda), 298 (orná půda), 299 (orná půda),  

300 (orná půda), 303/5 (orná půda), 303/6 (orná půda), 303/8 (orná půda), 308 (ostatní plocha – 

neplodná půda), 321 (orná půda), 335 (lesní pozemek), 344 (ostatní plocha – neplodná půda),  

346/2 (ostatní plocha – neplodná půda), 348 (trvalý travní porost), 349 (trvalý travní porost),  

351 (orná půda), 352 (orná půda), 353/3 (ostatní plocha – manipulační plocha), 353/6 (ostatní plocha 

– manipulační plocha), 353/9 (ostatní plocha – manipulační plocha), 354 (ostatní plocha – neplodná 

půda), 357/1 (trvalý travní porost), 357/2 (ostatní plocha – neplodná půda), 358 (orná půda),  

360/1 (lesní pozemek), 363/1 (orná půda), 474/11 (orná půda), 474/13 (orná půda),  

474/15 (orná půda), 474/16 (orná půda), 474/17 (orná půda), 609/1 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace), 610/2 (ostatní plocha - silnice), 610/4 (ostatní plocha - silnice),  

610/9 (ostatní plocha - silnice), 610/12 (ostatní plocha - silnice), 610/13 (ostatní plocha - silnice), 

610/18 (ostatní plocha – silnice), 610/19 (ostatní plocha – silnice), 610/24 (ostatní plocha - silnice), 

611 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 619 (orná půda), 625 (orná půda), 628/3 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace), 628/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 629 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace), 630/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 633 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace), 637/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 662 (vodní plocha – koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené) 

 

Katastrální území Brusnice (636720) 
Pozemkové parcely číslo: 

163/1 (lesní pozemek), 169/3 (lesní pozemek), 177/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

178 (trvalý travní porost), 179/1 (orná půda), 179/2 (orná půda), 179/4 (orná půda),  

179/8 (orná půda), 179/10 (orná půda), 179/11 (orná půda), 216 (orná půda), 241 (orná půda),  

242 (ostatní plocha – jiná plocha), 243 (orná půda), 244 (orná půda), 245 (orná půda),  

246 (orná půda), 248/3 (lesní pozemek), 250 (lesní pozemek), 251 (lesní pozemek),  

252/1 (lesní pozemek), 253/1 (lesní pozemek), 255/1 (lesní pozemek), 255/2 (lesní pozemek),  

262/1 (orná půda), 262/3 (orná půda), 264 (orná půda), 309/1 (orná půda), 309/2 (orná půda),  

310 (trvalý travní porost), 312 (trvalý travní porost), 313 (orná půda), 316 (trvalý travní porost),  

319/1 (orná půda), 319/2 (orná půda), 320 (orná půda), 321 (orná půda), 372/9 (orná půda),  

372/12 (orná půda), 372/13 (orná půda), 372/14 (orná půda), 372/15 (orná půda),  

372/16 (orná půda), 384/3 (trvalý travní porost), 384/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

384/7 (trvalý travní porost), 384/8 (trvalý travní porost), 384/9 (trvalý travní porost),  

384/34 (trvalý travní porost), 384/35 (trvalý travní porost), 384/36 (trvalý travní porost),  

384/37 (trvalý travní porost), 384/38 (trvalý travní porost), 384/39 (trvalý travní porost),  

384/47 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 384/48 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

384/49 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 384/50 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

384/51 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 384/52 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

406 (orná půda), 407 (orná půda), 414 (orná půda), 415 (orná půda), 416 (orná půda),  
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417 (orná půda), 418 (orná půda), 424/1 (orná půda), 424/2 (orná půda), 426 (orná půda),  

427 (orná půda), 428 (orná půda), 429 (orná půda), 430 (orná půda), 431 (orná půda),  

432 (orná půda), 433 (orná půda), 434 (orná půda), 435 (orná půda), 436 (orná půda),  

437 (orná půda), 438 (orná půda), 557 (orná půda), 558 (orná půda), 562 (orná půda),  

563 (orná půda), 564/1 (orná půda), 564/2 (orná půda), 565/1 (orná půda), 565/2 (orná půda),  

572 (orná půda), 649/3 (orná půda), 688/7 (orná půda), 688/8 (orná půda), 688/9 (orná půda), 

688/10 (orná půda), 688/11 (orná půda), 688/12 (orná půda), 688/13 (orná půda),  

688/14 (orná půda), 688/15 (orná půda), 690/2 (orná půda), 699/1 (orná půda),  

702 (trvalý travní porost), 703/1 (trvalý travní porost), 703/2 (trvalý travní porost),  

703/3 (trvalý travní porost), 703/4 (trvalý travní porost), 704/1 (trvalý travní porost),  

704/2 (trvalý travní porost), 707/1 (trvalý travní porost), 728/1 (lesní pozemek),  

733/2 (trvalý travní porost), 770/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 771/2 (lesní pozemek), 

771/3 (ostatní plocha – jiná plocha), 772/1 (lesní pozemek), 789 (trvalý travní porost),  

791/1 (trvalý travní porost), 800/2 (trvalý travní porost), 800/3 (trvalý travní porost),  

800/14 (trvalý travní porost), 841/4 (orná půda), 841/5 (orná půda), 841/7 (trvalý travní porost), 

841/8 (trvalý travní porost), 841/9 (trvalý travní porost), 841/11 (trvalý travní porost),  

841/12 (trvalý travní porost), 841/13 (trvalý travní porost), 841/17 (trvalý travní porost),  

841/18 (trvalý travní porost), 841/19 (trvalý travní porost), 850 (lesní pozemek), 855 (lesní pozemek), 

856 (lesní pozemek), 857 (lesní pozemek), 858 (lesní pozemek), 865/3 (trvalý travní porost),  

865/4 (lesní pozemek), 865/5 (lesní pozemek), 867/1 (trvalý travní porost),  

867/2 (trvalý travní porost), 892/1 (orná půda), 892/3 (orná půda), 892/5 (orná půda),  

892/8 (orná půda), 892/10 (orná půda), 906 (orná půda), 908 (orná půda), 909 (orná půda),  

993/4 (orná půda), 1000 (orná půda), 1001/1 (trvalý travní porost), 1001/2 (trvalý travní porost), 

1001/3 (trvalý travní porost), 1001/4 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), 1003 (orná půda), 

1012 (lesní pozemek), 1013 (lesní pozemek), 1043/1 (orná půda), 1043/2 (orná půda),  

1043/3 (trvalý travní porost), 1488/1 (ostatní plocha - silnice),  

1500 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1502/4 (ostatní plocha – jiná plocha),  

1502/87 (ostatní plocha - silnice), 1529/2 (orná půda), 1544 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 

1545/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1557/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

1637 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1009 (lesní pozemek), 1533/2 (ostatní plocha 

– ostatní komunikace), 
 
Katastrální území Choustníkovo Hradiště (653641) 
Pozemkové parcely číslo: 

1098/5 (ostatní plocha – manipulační plocha), 1180/4 (ostatní plocha – silnice),  

1180/5 (ostatní plocha – silnice), 1956 (ostatní plocha – silnice), 1957 (orná půda), 

2024 (ostatní plocha – silnice), 2025 (ostatní plocha – silnice), 2026 (ostatní plocha – silnice),  

2027 (ostatní plocha – silnice), 2028 (orná půda), 2029 (orná půda), 2030 (orná půda),  

2031 (orná půda), 2032 (orná půda), 2034 (orná půda), 2044 (orná půda), 2045 (orná půda),  

2046 (orná půda), 2047 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2048 (orná půda), 2050 (orná půda), 

2051 (orná půda), 2052 (ostatní plocha – silnice), 2053 (orná půda), 2054 (orná půda),  

2094 (orná půda), 2096 (orná půda), 2100 (ostatní plocha – silnice), 2101 (orná půda),  

2102 (orná půda), 2103 (ostatní plocha – silnice), 2110 (orná půda), 2111 (orná půda),  

2112 (orná půda), 2113 (orná půda), 2114 (orná půda), 2119 (orná půda), 2120 (ostatní plocha  

– jiná plocha), 2121 (trvalý travní porost), 2122 (orná půda), 2123 (orná půda), 2125 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace), 2194/2 (orná půda), 2195/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

2220 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2224 (trvalý travní porost), 

2225 (ostatní plocha – neplodná půda), 2226 (orná půda), 2227 (ostatní plocha – neplodná půda), 

2228 (trvalý travní porost), 2231 (ostatní plocha – silnice), 2232 (ostatní plocha – silnice),  

2233 (trvalý travní porost), 2234 (trvalý travní porost), 2235 (ostatní plocha – neplodná půda),  

2238/1 (orná půda), 2241 (trvalý travní porost), 2243 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené), 2246 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené),  
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2248/1 (orná půda), 2248/3 (orná půda), 2253 (ostatní plocha – silnice), 2267 (ovocný sad),  

2268 (ostatní plocha – silnice), 2269 (ovocný sad), 2270 (ovocný sad), 2272 (ovocný sad),  

2274 (ovocný sad), 2276 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2278 (orná půda),  

2279 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2280 (ovocný sad), 2281/1 (orná půda),  

2281/2 (orná půda), 2282 (ostatní plocha – neplodná půda), 2287 (orná půda), 2288 (ostatní plocha  

– jiná plocha), 2289 (ostatní plocha – jiná plocha), 2294 (orná půda), 2302/1 (orná půda),  

2309 (ostatní plocha – silnice), 2312 (ostatní plocha – silnice), 2325 (ostatní plocha – silnice),  

2332 (trvalý travní porost), 2333 (ostatní plocha – neplodná půda), 2354 (ostatní plocha  

– jiná plocha), 2367 (ostatní plocha – manipulační plocha), 2368 (ostatní plocha  

– manipulační plocha) a 2370 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2219 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace, 

 
Katastrální území Dolní Vlčkovice (783862) 
Pozemkové parcely číslo: 

1240/1 (lesní pozemek), 1241/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 2181 (vodní plocha – koryto vodního 

toku umělé), 2194/1 (orná půda), 2194/2 (orná půda), 2194/3 (orná půda), 2206 (vodní plocha  

– koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2214 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), 

2231 (trvalý travní porost), 2232 (trvalý travní porost), 2235 (lesní pozemek),  

2237 (trvalý travní porost), 2244 (trvalý travní porost), 2248 (trvalý travní porost),  

2254 (lesní pozemek), 2255 (ostatní plocha – jiná plocha), 2258 (trvalý travní porost),  

2261 (ostatní plocha – jiná plocha), 2262 (orná půda), 2266 (orná půda), 2274 (orná půda),  

2345 (ostatní plocha – jiná plocha), 2260 (orná půda), 

 

Katastrální území Dvůr Králové nad Labem (633968) 
Pozemkové parcely číslo: 

3631/4 (ostatní plocha – jiná plocha), 3632 (ostatní plocha – silnice) a 3633 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace), 

 
Katastrální území Hořenice (638510) 
Pozemkové parcely číslo: 

230 (orná půda), 231 (orná půda), 235 (orná půda), 267 (orná půda), 268 (orná půda),  

274 (orná půda), 279/1 (orná půda), 280 (orná půda), 281 (orná půda), 282 (orná půda),  

291 (orná půda), 292 (orná půda), 301/1 (orná půda), 320/28 (orná půda), 320/29 (orná půda), 

320/34 (orná půda), 320/37 (orná půda), 320/43 (orná půda), 320/44 (orná půda), 445/1 (orná půda) 

a 475/37 (orná půda), 

 

Katastrální území Horní Žďár (644692) 
Pozemkové parcely číslo: 

1133/2 (ostatní plocha – silnice), 1152/1 (trvalý travní porost), 1155 (trvalý travní porost),  

1156/3 (trvalý travní porost), 1156/8 (trvalý travní porost), 1156/10 (trvalý travní porost),  

1170/1 (trvalý travní porost), 1170/2 (trvalý travní porost), 1170/3 (trvalý travní porost),  

1170/4 (trvalý travní porost), 1170/5 (trvalý travní porost), 1170/6 (trvalý travní porost),  

1177/2 (ostatní plocha – neplodná půda), 1179/2 (trvalý travní porost), 1179/13 (trvalý travní 

porost), 1179/18 (trvalý travní porost), 1179/19 (trvalý travní porost), 1179/20 (trvalý travní porost), 

1179/21 (trvalý travní porost), 1179/22 (trvalý travní porost), 1182/1 (trvalý travní porost),  

1182/2 (trvalý travní porost), 1189/1 (trvalý travní porost), 1189/3 (trvalý travní porost),  

1190/1 (trvalý travní porost), 1190/2 (trvalý travní porost), 1190/3 (trvalý travní porost),  

1190/4 (trvalý travní porost), 1190/5 (trvalý travní porost), 1190/6 (trvalý travní porost),  

1193/1 (orná půda), 1193/2 (orná půda), 1431 (ostatní plocha – silnice), 1549 (trvalý travní porost), 

1550/1 (trvalý travní porost), 1552/1 (trvalý travní porost), 1552/2 (trvalý travní porost),  

1553/1 (trvalý travní porost), 1553/2 (trvalý travní porost), 1554/1 (trvalý travní porost),  

1554/2 (trvalý travní porost), 1555 (orná půda), 1557/1 (trvalý travní porost), 1557/2 (trvalý travní 
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porost), 1558 (trvalý travní porost), 1560/1 (ostatní plocha – manipulační plocha),  

1560/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1561/1 (trvalý travní porost), 1562 (trvalý travní 

porost), 1607 (ostatní plocha – silnice), 1610/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

1610/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1616 (trvalý travní porost), 1617 (trvalý travní porost), 

1618 (ostatní plocha – jiná plocha), 1619 (ostatní plocha – jiná plocha) a 1620 (trvalý travní porost), 

 
Katastrální území Kocbeře (667544) 
Pozemkové parcely číslo: 

245 (lesní pozemek), 246/1 (lesní pozemek), 250 (orná půda), 259/10 (trvalý travní porost),  

287 (orná půda), 321 (orná půda), 323 (ZE 323 díl 2), 328 (orná půda), 351 (orná půda),  

372 (orná půda), 408/1 (orná půda), 408/3 (orná půda), 408/5 (orná půda), 408/6 (ZE 388 díl 1,  

388 díl 2, 389 díl 1, 389 díl 2, 407 díl 1, 407 díl 2, 408 díl 1, 408 díl 2 a 408 díl 3), 408/9 (orná půda), 

408/10 (orná půda), 408/11 (ZE 413 díl 2, 417 díl 2), 408/12 (orná půda), 408/13 (orná půda),  

408/17 (orná půda), 408/18 (orná půda), 433/1 (orná půda), 438/1 (orná půda), 438/2 (orná půda), 

438/3 (ZE 434/1 díl 1 a 434/1 díl 2), 438/4 (orná půda), 438/5 (orná půda), 438/6 (orná půda),  

441/2 (orná půda), 457 (orná půda), 458 (orná půda), 472 (orná půda), 473 (orná půda),  

474 (orná půda), 493 (orná půda), 497/1 (orná půda), 497/2 (ZE 642/1 díl 1 a 642/1 díl 2),  

497/3 (orná půda), 510 (orná půda), 511 (orná půda), 532 (orná půda), 533 (orná půda),  

554 (orná půda), 556 (orná půda), 558/2 (orná půda), 572 (orná půda), 573 (ostatní plocha  

– jiná plocha), 574 (orná půda), 577 (ostatní plocha – jiná plocha), 584/1 (ostatní plocha  

– jiná plocha), 584/2 (ZE 646 díl 1, 646 díl 2 a 650/2 díl 2), 585 (orná půda), 587 (orná půda),  

588 (trvalý travní porost), 589 (orná půda), 623 (orná půda), 629 (orná půda),  

638/1 (ZE 640 díl 1, 640 díl 2, 641 díl 1, 641 díl 2, 638 díl 1, 639 díl 1), 638/4 (ZE 622 díl 1, 622 díl 2), 

638/5 (641 díl2), 638/14 (orná půda), 638/15 (orná půda), 643/1 (orná půda), 645/1 (ZE 645 díl 1,  

645 díl 2, 645 díl 3, 650/2 díl 1, 650/2 díl 3, 651 díl 1, 651 díl 2, 651 díl 3, 651 díl 4, 667 díl 2,  676 díl 2, 

676 díl 3, 678 díl 1, 880 díl 2), 645/2 (orná půda), 656 (ostatní plocha – neplodná půda),  

658 (ZE 657/2 díl 2, 657/3 díl 1, 657/3 díl 3), 671 (orná půda), 675/1 (ZE 672 díl 1, 672 díl 2, 675 díl 1, 

675 díl 2, 675 díl 3, 676 díl 1, 676 díl 4, 676 díl 5, 669/3 díl 3, 678 díl 2, 678 díl 3, 880 díl 1, 880 díl 4, 

880 díl 3, 881 díl 1, 882/1 díl 1, 881 díl 2), 675/2 (orná půda), 679 (ZE 679 díl 1, 679 díl 2),  

876/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 878 (ostatní plocha – silnice), 879/1 (ostatní plocha – silnice), 

879/2 (ZE 879/2 díl 1, 879/2 díl 2), 891 (orná půda), 892 (orná půda), 898/1 (ostatní plocha – silnice), 

898/2 (ostatní plocha – neplodná půda), 899 (orná půda), 901/1 (ostatní plocha – silnice),  

917/1 (ostatní plocha – dálnice), 917/3 (ZE 417 díl2), 917/4 (ostatní plocha – dálnice),  

942 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 948/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 

948/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 950 (orná půda), 953 (orná půda), 955 (orná půda),  

999/1 (orná půda), 999/5 (ZE 1015 díl 2), 1002 (orná půda), 1004/1 (orná půda),  

1004/2 (orná půda), 1005 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené),  

1008 (ZE 1008 díl 1, 1008 díl 2, 681 díl 1, 681 díl 2), 1029/1 (orná půda), 1029/2 (orná půda),  

1076 (ostatní plocha –ostatní komunikace), 1078 (ostatní plocha – silnice), 1079 (ostatní plocha – 

silnice), 1080 (ostatní plocha – silnice), 1216 (lesní pozemek), 1217/1 (lesní pozemek),  

1261/1 (lesní pozemek), 1263 (lesní pozemek), 1281 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

1284 (lesní pozemek), 1298 (ostatní plocha – jiná plocha), 1305/1 (orná půda), 1305/4 (ZE 408 díl2), 

1305/5 (orná půda), 1305/6 (orná půda), 1307/1 (orná půda), 1307/2 (ZE 434/1díl2),  

1307/3 (orná půda), 1307/4 (orná půda), 1307/5 (orná půda), 1307/6 (orná půda),  

1309/3 ( ZE 640 díl2, 641 díl 2), 1309/5 (orná půda), 1309/6 (orná půda), 1309/7 (orná půda)  

a 1309/20 (orná půda),  

 
Katastrální území  Kyje u Hajnice (636746) 
Pozemkové parcely číslo: 

1012/1 (trvalý travní porost), 1013/1 (orná půda), 1186/1 (vodní plocha – koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené), 
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Katastrální území Slotov (638528) 
Pozemkové parcely číslo: 

281/1 (orná půda), 281/2 (orná půda), 281/3 (orná půda), 281/4 (orná půda), 281/5 (orná půda),  

292 (orná půda), 295 (ostatní plocha – neplodná půda), 316 (orná půda), 320/2 (lesní pozemek),  

348 (orná půda), 372 (orná půda), 373 (orná půda), 408/5 (orná půda), 409 (orná půda),  

347/3 (lesní pozemek), 347/2 (lesní pozemek), 321/1 (lesní pozemek), 415 (orná půda) 

 
Katastrální území Stanovice u Kuksu (677035) 
Pozemkové parcely číslo: 

317 (trvalý travní porost), 321/2 (orná půda), 321/3 (orná půda), 362/24 (ostatní plocha – silnice), 

363 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 364 (ostatní plocha – ostatní komunikace),   

 
Katastrální území  Starý Rokytník (755192) 
Pozemkové parcely číslo:  

4338 (trvalý travní porost), 

 
Katastrální území Střítež u Trutnova (757896) 
Pozemkové parcely číslo:  

84/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 86/2 (zahrada), 87/1 (ostatní plocha – zeleň),  

87/4 (ostatní plocha – zeleň), 112/1 (trvalý travní porost), 112/2 (trvalý travní porost),  

112/5 (trvalý travní porost), 112/11 (trvalý travní porost), 113 (trvalý travní porost),  

301/1 (trvalý travní porost), 314/1 (trvalý travní porost), 323/1 (trvalý travní porost), 

323/2 (lesní pozemek), 323/3 (ostatní plocha – jiná plocha), 323/4 (trvalý travní porost),  

325/1 (orná půda), 325/5 (trvalý travní porost), 325/7 (orná půda), 325/9 (orná půda),  

325/10 (orná půda), 325/11 (orná půda), 325/12 (orná půda), 325/13 (orná půda), 

325/14 (orná půda), 331/2 (trvalý travní porost), 332 (lesní pozemek), 334/1 (trvalý travní porost), 

334/3 (trvalý travní porost), 335/1 (lesní pozemek), 340/1 (orná půda), 340/2 (orná půda),  

340/3 (orná půda), 340/5 (orná půda), 341/1 (trvalý travní porost), 341/6 (trvalý travní porost),  

341/8 (trvalý travní porost), 342/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 342/10 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace), 342/19 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 342/3 (trvalý travní porost), 

344/1 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), 348/2 (trvalý travní porost), 348/4 (trvalý travní porost), 

349/1 (trvalý travní porost), 349/4 (orná půda), 349/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

349/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 349/8 (trvalý travní porost), 349/9 (trvalý travní 

porost), 349/10 (trvalý travní porost), 349/11 (trvalý travní porost), 349/12 (trvalý travní porost),  

349/13 (trvalý travní porost), 349/15 (trvalý travní porost), 349/17 (orná půda),  

349/18 (orná půda), 349/19 (orná půda), 363 (trvalý travní porost), 364 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace), 390 (ostatní plocha – silnice), 393 (ostatní plocha – silnice),  

394 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 395/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

397 (ostatní plocha – silnice), 416 (vodní plocha – koryto vodního toku – umělé) a 417 (vodní plocha 

 – koryto vodního toku umělé), 112/10 (trvalý travní porost), 347 (trvalý travní porost),  

87/3 (zahrada), 

 
Katastrální území Studenec u Trutnova (758281) 
Pozemkové parcely číslo:  

154/1 (orná půda), 154/4 (orná půda), 157 (orná půda), 194 (orná půda), 195 (orná půda),  

196 (orná půda), 197/4 (trvalý travní porost), 201 (trvalý travní porost), 219 (orná půda),  

220 (trvalý travní porost), 222 (lesní pozemek), 231/2 (lesní pozemek), 232 (orná půda),  

248/4 (orná půda), 248/5 (orná půda), 248/7 (orná půda), 248/14 (orná půda), 248/15 (orná půda), 

248/25 (orná půda), 252/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 252/2 (trvalý travní porost),  

252/3 (ostatní plocha – jiná plocha), 252/4 (ostatní plocha – jiná plocha), 252/5 (ostatní plocha  

– jiná plocha), 818/2 (trvalý travní porost), 822 (ostatní plocha – silnice), 829/1 (lesní pozemek), 

829/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 891/1 (ostatní plocha – silnice), 
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Katastrální území Záboří u Dvora Králové (782777) 
Pozemkové parcely číslo:  

1095 (lesní pozemek), 1096 (lesní pozemek), 1097 (lesní pozemek), 1130/1 (ostatní plocha  

– ostatní komunikace)  a 1131 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 

 
Katastrální území  Zboží u Dvora Králové (634077) 
Pozemkové parcely číslo: 

344 (lesní pozemek), 345 (orná půda), 346 (lesní pozemek), 347 (lesní pozemek),  

349 (lesní pozemek), 352 (orná půda), 353/1 (lesní pozemek), 353/2 (orná půda),  

354 (lesní pozemek), 441/2 (lesní pozemek), 441/3 (lesní pozemek), 442 (lesní pozemek),  

443 (orná půda), 444 (orná půda), 452 (lesní pozemek), 454 (lesní pozemek), 455 (lesní pozemek), 

456 (lesní pozemek), 457/1 (lesní pozemek), 457/2 (lesní pozemek), 472/1 (lesní pozemek),  

472/2 (lesní pozemek), 473 (lesní pozemek), 478 (lesní pozemek), 479/1 (lesní pozemek),  

479/2 (lesní pozemek), 482/1 (lesní pozemek), 482/2 (lesní pozemek), 482/3 (lesní pozemek),  

482/4 (lesní pozemek), 482/5 (lesní pozemek), 482/6 (lesní pozemek), 482/10 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace), 483 (lesní pozemek), 491 (lesní pozemek), 492 (ostatní plocha  

– neplodná půda), 493 (ostatní plocha – neplodná půda), 553 (ostatní plocha – silnice),  

605 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 606 (ostatní plocha – ostatní komunikace),  

608 (ovocný sad), 610 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 614 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace), 616 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 617 (ostatní plocha – ostatní komunikace). 

 


