
                                
 

OBEC  PODVEKY 
 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 4/2008  
seznam veřejných prostranství a veřejných zařízení obce Podveky 
 
 

výčet parcelních čísel pozemků, které jsou veřejnými prostranstvími a 
veřejnými zařízeními 

 
 
 
 

OBEC PODVEKY – ČÁST OBCE PODVEKY 
 

 
1. č. 703/1    obec    (od hlavní silnice  místní 
                                                                                   ke Kalašům)          komunikace 
 
2. č. 80/2   obec    (od hlavní silnice  místní 
           k Mottlům)   komunikace 
 
3. č. 711/1   obec   (od hlavní silnice  místní  
        k Valentům)   komunikace 
 
4. č. 744/2   obec     (od křižovatky u Mizerů místní 
                             k Tancerům)   komunikace 
 
5. č .609/6   obec      (od Bartáků   místní 
       k Provazníkům)  komunikace 
 
6. č. 689/25   obec     (od Hrdinů   místní  
             k Vekrbauerům)  komunikace 
 
7.č. 102/2   obec     (od Charvátů   místní 
       k Šustům)   komunikace 
 
8. č. 744/9   obec      (od Šourků   místní 
       k Radníkům)        komunikace 
 
9. č. 692/5   obec      ( od Šourků   místní  
       na hlavní silnici)  komunikace 
 
10. č. 107/1   obec      (plocha bývalým  manipulační 
       obchodem)   plocha 
 
11. č. 94/2   obec     (od hlavní silnice  místní 



       k Chlumským)  komunikace
  
12. č. 703/2   obec     (od bytovek   travnatý  
                                                                                   Hrbkům)   chodník                 
13. č. 703/7       „    „                              
14. č. 703/4       „    „ 
15. č. 703/3       „    „ 
 
16. č. 701/6   obec      (cesta kolem   místní 
       bytovek)   komunikace 
 
17. č.701/8   obec                    „    „ 
18. č. 701/7   obec      „    „ 
19. č. 701/5       „    „ 
20. č. 689/3   obec      (náves)    travnatá 
           plocha 
 
21. č. 733   obec      (z návse   místní 
       k Šourkům)   komunikace 
 
22. č. 50/2   obec     (dětské hřiště)   hřiště 
 
23. 325/2   obec     (cesta ke hřbitovu)  místní 
           komunikace 
 
24. č. 732   obec     (od hřbitova   místní 
       k p. Verdánovi)  komunikace 
 
25. č. 731   obec      „                                           „ 
 
26. č. 689/1   obec                 (náves před    místní  
        Penkovými)     komunikace 
 
27. č. 19/1 
      č. 19/3   obec   (okolí rybníka    zeleň 
     č. 49/2      a louka kolem) 
          
 
28. č. 50/13   obec      (okolo školy) 
 
29. č. 695 
      č. 114/4   obec   (od hlavní silnice  krajská  
       k Protivům)   komunikace 
 
30. č. 114/3 
     č.  114/12   obec   (od Protivů   místní  
     č. 114/13      ke Lvoncům)   komunikace 
 
 
 



OBEC PODVEKY – ČÁST OBCE ZALÍBENÁ  
 

 
1. č. 741/2   obec      (u hlavní silnice  třída III 
       kolem Kmochů) 
 
2. č. 619/3   obec      (u hlavní silnice  třída III 
       kolem Šourků ) 
 
3. č. 619/1   obec     (u hlavní silnice  třída III 
       kolem Vlasáků) 
 
4. č. 744/5   obec     (z hlavní silnice  místní 
       ke křížku)   komunikace 
 
5. č.739/6   obec              (kolem křížku)   travnatý 
           porost 
 
6. č. 749/1   obec     (od křížku   místní 
       k Chlumským)  komunikace 
 
7. č. 543/2    
    č. 539/3 
    č. 539/4 
    č. 539/5     obec      (od Krištofů   místní 
        pozadu k p.Šilhavé)  komunikace 
 
 
8. č. 539/17 
    č. 539/16  
    č. 539/15 
    č.539/14 
    č. 739/6 
    č. 539/18 
    č. 542/1 
    č. 539/19 
    č. 539/20 
    č. 539/21 
    č. 539/8 
    č. 519/1 
    č. 542/5 
    č. 539/2   obec      od křížku   místní 
       k Novákům   komunikace 
  
 
 

OBEC PODVEKY – ČÁST OBCE ÚTĚCHVOSTY 
 
1. č. 274   obec      od chat    místní 
       ke hřišti   komunikace 



2. č. 273   obec      od Meldů   místní 
       k p. Bechyňové  komunikace 
 
3. 200/2   obec     od Drahotů   místní 
       dozadu k chatám  komunikace 
 
4. 167/9   obec     kolem hřiště   místní 
           komunikace 
 
5. č. 268/1   obec     od chat    místní  
       k Drahotům   komunikace 
 
 
 

         OBEC PODVEKY – ČÁST JEŽOVICE  
 

 
1. č. 262   obec     státní silnice od Buchtů III.t řída 
       k Lancům  
 
2. č. 265/2   obec   od Vyhnánků čp. 1  místní 
       ke Štaincům   komunikace 
 
3. č. 264/1   obec   od Svobodů   místní  
       ke sběrnému místu  komunikace 
 
4. č. 279/2    obec     od sběrného místa  místní 
       přes Vyhnánkův dvůr  komunikace 
 
5. 258/1   obec     od Kvášů   místní 
       k panu Šeborovi  komunikace 
 
 
 
 


