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I. Pavilon I 
- pozemek parc. č. 2770/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- pozemek parc. č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1300, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 2771,  

- pozemek parc. č. 2772, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1179, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 2772,  

- pozemek parc. č. 2773, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., stojící na pozemku parc. č. 2773,  

- pozemek parc. č. 2774, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1298, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 2774,  

- pozemek parc. č. 2775, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1299, bydlení, stojící na pozemku parc. č. 2775,  

- pozemek parc. č. 2776/1, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stojící na pozemku parc. č. 2776/1, 

- pozemek parc. č. 2776/2, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1384, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 

2776/2,  

- pozemek parc. č. 2777/1, ostatní plocha, zeleň,  

- pozemek parc. č. 2777/4, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 2777/4, 

- pozemek parc. č. 2777/7 ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek parc. č. 2794, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- pozemek parc. č. 2808, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1064, bydlení, stojící na pozemku parc. č. 2808, 

 

zapsané na listu vlastnictví č. 2800 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk pro katastrální území Rumburk, obec Rumburk. 

 

 

 

II. Pavilon II 
- pozemek parc. č. 1982, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1122, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 1982, 

- pozemek parc. č. 1984, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1062, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 1984,  

- pozemek parc. č. 1985/1, ostatní plocha, zeleň, 

- pozemek parc. č. 1985/2, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 1985/2,  

- pozemek parc. č. 1985/3, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 1985/3, 

- pozemek parc. č. 1986/3, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 1986/3,  

- pozemek parc. č. 1986/6, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 1986/6, 

- pozemek parc. č. 1986/7, zastavěná plocha a nádvoří,  

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 1986/7,  

- pozemek parc. č. 1987/1, ostatní plocha, jiná plocha,  

- pozemek parc. č. 1987/2, ostatní plocha, jiná plocha,  
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- pozemek parc. č. 1987/3, ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek parc. č. 1987/6, ostatní plocha, jiná plocha, 

 

zapsané na listu vlastnictví č. 2800 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk pro katastrální území Rumburk, obec Rumburk. 

 

 

 

III. Poliklinika 

- pozemek parc. č. 587, zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1378, obč. vyb., stojící na pozemku pozemku parc. 

č. 587, 

- pozemek parc. č. 588, ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemek parc. č. 595, ostatní plocha, jiná plocha, 

 

zapsané na listu vlastnictví č. 2800 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk pro katastrální území Rumburk, obec Rumburk. 

 


