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Městská část Komárov 

 
katastrální území Komárov u Opavy  
 
Seznam: 

-  budova č.p. 314 na pozemku parc.č. 149 (hasičská zbrojnice) 
-  pozemek parc.č. 149 (pod budovou č.p. 314 hasičská zbrojnice) 
-  budova č.p.156 na pozemku parc.č. 648 (úřad městské části) 
-  pozemek parc.č. 648 (pod budovou č.p.156 úřad městské části) 
-  pozemek parc.č. 24/2 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 27 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 38/1 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 46 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 50 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 65/l  (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 66/l  (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 68 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 115/1 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 148 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 175 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 207 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 210/1 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 254 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 255 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 256 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 413 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 424/2 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 425 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 430 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 431 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 436 (zahrada) 
-  pozemky parc.č. 437 (zahrada) 
-  pozemky parc.č. 442 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 503 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 543 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 544 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 613 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 649 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 662/1 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 666/1 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 666/2 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 708/5 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 708/6 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 708/15 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 842/2 (lesní pozemek) 
-  pozemek parc.č. 843 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 977/1 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 978 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 1068 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č.1078/5 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 1084 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 1096 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 1097/3 (ostatní plocha) 
-  pozemky parc.č. 977/10 (ostatní plocha) 
-  pozemek parc.č. 958/9 (hasičské hřiště) 
-  pozemek parc.č. 666/3 (zastavěná objektem ve vlastnictví SK Komárov) 
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-  pozemky parc.č. 666/4, 666/5, 666/6, 666/7, 955/3 (ostatní plocha - sportovní areál) 
-  pozemky parc.č. 958/14, 958/24 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 958/13 (sáňkovací kopec + bikros) 
-  pozemek parc.č. 66/3 (zahrada) 
-  pozemek parc.č. 85/3 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 501/4 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc. 502 (pod budovou bez čp/če zemědělská stavba) - budova ve vlastnictví jiného 

vlastníka  
-  pozemek parc.č. 504 – (ostatní plocha ostatní komunikace)  
-  pozemek parc.č. 708/14 (orná půda). 

 
 
 

Městská část Malé Hoštice 
 
 katastrální území Malé Hoštice, část Pusté Jakartice 
 
Seznam: 

-  budova  č.p. 4 na pozemku parc. č. 544  (úřad MČ) 
-  pozemek parc.č. 544 (pod budovou č.p. 4 úřad MČ) 
-  budova č.p. 117 na pozemku parc. č. 320 (požární zbrojnice)  
-  pozemek parc.č. 320 (pod budovou č.p. 117 4 požární zbrojnice)  
-  budova bez čp/če na pozemku parc. č. 1 (kaple Panny Marie Lurdské)  
-  pozemek parc.č. 1 (pod budovou bez čp/če kaple Panny Marie Lurdské) 
-  část pozemku  parc.č. 285 (náměstíčko před kaplí Panny Marie Lurdské) 
-  budova bez čp/če  – kaplička sv. Jana Nepomuckého (ul. Slezská x ul. Školní, je součástí parc. č. 285) 
-  část pozemku  parc.č. 285 (pozemek pod kapličkou sv. Jana Nepomuckého) 
-  budova č.p. 137 na pozemku parc. č. 376 (rodinný dům - skanzen) 
-  budova č.p. 485 na pozemku parc.č. 599 (občanská vybavenost TJ Slavia) 
-  pozemek parc.č. 599 (pod  budovou č.p. 485 občanská vybavenost TJ Slavia) 
-  pozemek parc.č. 600/1 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) 
-  budova bez čp/če na pozemku parc.č. 600/2 (jiná stavba TJ Slavia) 
-  pozemek parc.č. 600/2 (pod budovou bez čp/če jiná stavba TJ Slavia) 
-  budova bez čp/če na pozemku parc.č. 600/3 (občanská vybavenost TJ Slavia) 
-  pozemek parc.č. 600/3 (pod budovou bez čp/če občanská vybavenost TJ Slavia) 
-  pozemek parc. č. 376 (pod budovou č.p. 137 rodinný dům - skanzen) 
-  pozemek parc. č. 545 (zahrada u úřadu městské části) 
-  pozemek parc. č. 310/1 (ostatní plocha - park) 
-  pozemek parc. č. 310/7   (ostatní plocha - park) 
-  pozemek parc.č. 311/12 (komunikace U Kaple) 
-  pozemek parc. č. 764/6 (ostatní plocha - lesopark) 
-  pozemek parc. č. 764/7 (ostatní plocha - lesopark) 
-  pozemek parc. č. 764/9 (ostatní plocha - lesopark) 
-  pozemek parc. č.  766/94  (orná půda - lesopark) 
-  pozemek parc. č.  592/4 (orná půda - tréningové hřiště) 
-  pozemek parc. č.  592/2 (orná půda - u plynostanice) 
-  pozemek parc. č.  185/8 (trvalý travní porost - odpočívadlo u cyklostezky) 
-  pozemek parc. č.  650/6 (trvalý travní porost - plocha pro parkoviště) 
-  pozemek parc. č.  375/20 (ostatní plocha - ul. U Tržnice) 
-  pozemek parc. č. 235/1 (strouha od hasičárny k ul. Luční) 
-  pozemek parc. č. 650/3, 650/4, 650/5, 650/8, 650/12, 650/13, 650/15, 650/17 (pozemky u přečerpávací    
   stanice splaškové kanalizace) 
-  pozemek parc. č. 377 (zahrada - skanzen) 
-  pozemek parc.č. 622/12 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 627 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 630/4 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 630/6 (orná půda) 
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-  pozemek parc.č. 630/16 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 630/40 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 640/2 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 643/1 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 643/3 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 643/16 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 650/2 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 656/2 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 656/6 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 666/44 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 666/53 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 666/91 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 666/93 (trvalý travní porost) 
-  pozemek parc.č. 666/105 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 666/110 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 686/1 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 686/2 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 689/2 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 689/3 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 691/1 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 691/3 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 691/11 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 691/12 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 692/9 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 692/12 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 693/1 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 723/1 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 742/1 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 743 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 755/16 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 755/18 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 755/32 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 755/35 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 766/17 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 766/40 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 766/74 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 898/7 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 901/9 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 901/19 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 901/67 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 905/31 (orná půda) 
-  pozemek parc.č. 905/33 (orná půda) 
-  stavba bez čp./če., jiná stavba na pozemku parc.č. 910/2 (stálé těžké opevnění VEČ 211)  

 
 část Pusté Jakartice: 

-  budova  č.p. 199  na pozemku parc.č. 864  (rodinný dům k demolici)  
-  budova bez čp/če na pozemku parc.č. 845 (občanská vybavenost kaplička) 
-  pozemek parc.č. 845 (pod budovou bez čp/če občanská vybavenost kaplička) 
-  pozemek parc.č. 846 (ostatní plocha manipulační plocha) 
-  pozemek parc. č. 864   
-  pozemek parc. č. 865 (zahrada u RD) 
-  pozemek parc.č.  928/2 (zahrada u RD). 
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Městská část Milostovice 

 
katastrální území Milostovice 
 
Seznam: 

- budova č.p. 25 na pozemku parc.č. st. 2/1 (kulturní dům)  
- pozemek parc.č. st. 2/1 (pod budovou č.p. 25) 
- pozemek parc.č. 3/1 (zahrada) 
- pozemek parc.č. 3/2 (zahrada) 
- budova č.p. 32 na pozemku parc.č. st. 32 (úřad MČ) 
- pozemek parc.č. st. 32 (pod budovou č.p. 32) 
- pozemek parc.č. 64 (zahrada) 
- pozemku parc.č. 65 (zahrada) 
- budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 55 (kostel)  
- pozemek parc.č. st. 55 (pod budovou bez čp/če) 
- budova č.p. 33 na pozemku parc.č. st. 51 (požární zbrojnice) 
- pozemek parc.č. st. 51 (pod budovou č.p. 33) 
- budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 115 (sklad) 
- pozemek parc.č. st. 115 (pod budovou bez čp/če) 
- pozemek parc.č. 68 (zeleň u kostela) 
- pozemek parc.č. 75 (sportoviště a rekreační plocha) 
- pozemek parc.č. 202 (ostatní plocha silnice) 
- pozemek parc. 221 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 222 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 230 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 232 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 116/12 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 185/10 (orná půda) 
- pozemek parcela č. 154 (orná půda) 
- pozemek parcela č. 211 (orná půda). 

 
 

Městská část Podvihov 
 
katastrální území Komárov u Opavy, katastrální území Podvihov 
 
Seznam: 
katastrální území Komárov u Opavy 

-  budova bez čp/če na pozemku parc. č.775  (požární zbrojnice Komárovské Chaloupky) 
-  pozemek parc. č. 775  (pod budovou  bez čp/če požární zbrojnice) 
-  pozemek parc. č. 776  (vedle budovy požární zbrojnice) 
-  čekárna Podvihovská Komárovské Chaloupky na pozemku parc. č. 777 – pozemek jiného vlastníka 
-  pozemky parc. č. 841/3, 747/1 trvalý travní porost (v současné době v pronájmu Zemědělské a.s. 

Opava Kylešovice) 
 
katastrální území Podvihov 

-   budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1 (Kaple sv. Mikuláše) 
-   pozemek parc.č. st. 1  (pod budovou  bez čp/če Kaple sv. Mikuláše) 
-   budova č.p. 47 na pozemku parc. č. st. 103 (úřad MČ  + hasičské zbrojnice Podvihov)  
-   pozemek parc.č. st. 103  (pod budovou  č.p. 47 úřad MČ + hasičské zbrojnice) 
-   pozemek parc.č. 1/3 zahrada (u úřadu MČ + hasičské zbrojnice Podvihov) 
-   pozemek parc.č. 1222 ostatní plocha  (u úřadu MČ + hasičské zbrojnice Podvihov) 
-   pomník na pozemku parc.č. 1/2  
-   pozemek parc.č. 1/2  ostatní plocha (pomník a okolí)  
-   budova č.p. 106 na pozemku parc.č. st. 129 (restaurace a kulturní dům) 
-   pozemek parc.č. st. 129 zastavěná plocha  

  5 z 9 



 
-   čekárna Polomská na parc. č. 2/1 – pozemek jiného vlastníka 
-   čekárna Na Nové parc. č. 749   
-   pozemky parc. č. 1050/1, 1050/36, 1049/3 sportovně rekreační areál Na Nové  
-   pozemek parc.č. 749 ostatní plocha (čekárna Na Nové) 
-   pozemek parc.č.  745 orná půda 
-   pozemek parc. č. 19/4 ostatní plocha (zeleň). 

 
 
 

Městská část Suché Lazce 
 
katastrální území Suché Lazce 
 
Seznam: 

- budova č.p. 9 na pozemku parc.č. 1 (úřad MČ) 
- pozemek parc.č. 1 (pod budovou č.p. 9 úřad MČ) 
- budova č.p. 129 na pozemku parc.č. 333 (kulturní dům) 
- pozemek parc.č. 333 (pod budovou č.p. 129 kulturní dům) 
- budova bez čp/če na pozemku parc.č. 20  (moštárna) 
- pozemek parc.č. 20 (pod budovou bez čp/če (moštárna) 
- budova čp 310 na pozemku parc.č. 633/2 (požární zbrojnice) 
- pozemek parc.č. 633/2 (pod budovou čp 310 požární zbrojnice) 
- pozemek parc.č. 633/1 (ostatní plocha) 
- pozemek parc.č. 678/1 (obecní hřiště) 
- pozemek parc.č. 678/2 (obecní hřiště) 
- pozemek parc.č. 677/5 (obecní hřiště) 
- pozemek parc.č. 461/1 (zahrada) 
- pozemek parc.č. 838/1 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 842/4 (orná půda) 
- pozemek parc. č. 841/8 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 717/1 (ostatní plocha zeleň) 
- pozemek parc.č. 799/14 (orná půda) 
- pozemek parc. 799/18 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 800/3 (lesní pozemek) 
- pozemek parc.č. 832/3 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 846/43 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 846/63 (orná půda). 

 
 
 

Městská část Vávrovice 
 
katastrální území Držkovice,  katastrální území Vávrovice, katastrální území Palhanec, katastrální 
území Opava-Předměstí 
  
Seznam: 
katastrální území Držkovice 

-   budova č.p. 317, č.or. 14 na pozemku parc. č. 5  (hasičská zbrojnice) 
-   pozemek parc. č. 5  (pod budovou č.p. 317 hasičské zbrojnice)   
-   pozemek parc. č. 9  (zahrada) 
-   budova č.p. 185, č.or. 2 na pozemku parc. č. 49   (kulturní dům) 
-   pozemek parc. č. 49 (pod budovou č.p. 185 kulturního domu)   
-   pozemek parc. č. 50 (zahrada) 
-   pozemek parc. č. 23  (pozemek slouží k výcviku JSDH) 
-   pozemek parc. č. 28  (pozemek slouží k výcviku JSDH) 
-   budova bez čp/če na pozemku parc.č. 1  (kaple)  
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-   pozemek parc. č. 1  (pod budovou bez čp/če kaple)   
- pozemek parc.č. 121/64 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 121/68 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 121/71 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 121/90 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 121/116 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 126/14 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 126/23 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 126/63 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 126/76 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 126/81 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 136/6 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 136/10 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 136/20 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 146/4 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 146/13 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 146/16 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 150/4 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 151/52 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 151/59 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 160/8 (orná půda) 

 
katastrální území Vávrovice 

-   budova č.p.  49 č. or. 40 na pozemku parc. č. st. 41 (dům služeb) 
-   pozemek parc. č. st. 41  (budova č.p.  49 dům služeb) 
-   budova č.p. 316 č. or. 16 na pozemku parc.č. st. 52  (požární zbrojnice) 
-   pozemek parc.č. st. 52  (budova č.p. 316 požární zbrojnice) 
-   pozemek parc.č. 606/2 (trvalý travní porost) 
-   pozemek ve zjednodušené evidenci (PK) parc.č. 606  (trvalý travní porost) 
-   pozemek parc. č. 702/1   (ostatní plocha) 
-   pozemek parc. č. 702/2   (ostatní plocha) 
-   pozemek parc. č. 703/1   (trvalý travní porost) 
-   pozemek parc. č. 703/2   (ostatní plocha) 
-   pozemek parc. č. 704   (ostatní plocha) 
-   pozemek parc. č. 705   (zahrada) 
-   pozemek parc. č. 108/1 (parčík) 
-   pozemek parc. č. 108/2 (parčík) 
-   pozemek parc. č. 723 (parčík) 
-   budova č.p. 55 č. or. 14 na pozemku parc.č. st. 53 (objekt sokolovny) 
-   pozemek parc.č. st. 53 (objekt sokolovny) 
-   pozemek parc.č. 63 rekreační plocha (okolí sokolovny) 
-   pozemek parc.č. 64 vodní plocha (okolí sokolovny) 
-   pozemek parc.č. 65 ostatní plocha (okolí sokolovny) 
-   pozemek parc.č. 136 ostatní plocha (okolí sokolovny) 
-   budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 291 (stavba technického vybavení) 
-   pozemek parc.č. st. 291 ostatní plocha (budova bez čp/če stavba technického vybavení) 
-   budova č.p. 288 č. or. 18 na pozemku parc.č. st. 51  
-   pozemek parc.č.  st. 51 (budova č.p. 288 č. or. 18) 
-   pozemek parc.č.  č. 62 zahrada 
-   pozemek parc.č. 129  (pomník padlým hrdinům) 
-   kříž na pozemku parc.č. 570/2 – pozemek není ve vlastnictví SMO 
-   pozemek parc.č.  606/1 (fotbalové hřiště) 
- pozemek parc.č. 504 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 609 (trvalý travní porost) 
- pozemek parc.č. 666 (orná půda) 
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katastrální území Palhanec 

-   budova bez čp/če na pozemku parc.č. 25  (kaple) 
-   pozemek parc.č. 25  (pod budovou bez čp/če kaple) 
-   budova č.p. 307 na pozemku par. č. 70 (hasičská zbrojnice) 
-   pozemek parc. č. 70 (budova č.p. 307) 
-   pozemek par. č. 71 zahrada  
- pozemek parc. 139/10 (trvalý travní porost) 
- pozemek parc.č. 141/1 (trvalý travní porost) 
- pozemek parc.č. 143 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 146/3 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 150 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 182 (ostatní plocha ostatní komunikace) 
- pozemek parc.č. 183/4 (trvalý travní porost) 
- pozemek parc.č. 183/18 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 187/24 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 190/2 (orná půda) 
- pozemek parc.č. 190/42 (orná půda) 

 
katastrální území Opava - Předměstí  

-   pozemek parc. č. 2090/1 louka, část mezi ploty   (slouží jako sportoviště) 
-   pozemek parc. č. 2101  (dětské hřiště). 

 
 

   
Městská část Vlaštovičky 

 
katastrální území Jarkovice, katastrální území Vlaštovičky, katastrální území Vávrovice, katastrální 
území Jamnice 
 
Seznam:  
katastrální území Jarkovice 

- budova č.p. 21 na pozemku parc.č. st. 22 (kulturní dům s úřadem MČ a dvěma byty 1+1)  
- pozemek parc.č. st. 22 (pod budovou č.p. 21)  
- pozemek parc.č. 58 (oplocené pozemky kolem obecního úřadu) 
- pozemek parc.č. 62/1 (oplocené pozemky kolem obecního úřadu) 
- pozemek parc.č. 64 (náměstí) 
- budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 33 (kaple Sv. Jana Nepomuckého) 
- pozemek parc.č. st. 33 (pod budovou bez čp/če) 
- budova bez č.p. 89 na pozemku parc.č. st. 54 (místní pohostinství) 
- pozemek parc.č. st. 54 (pod budovou č.p. 89) 
- budova č.p. 111 na pozemku parc.č. st. 72 (hasičská klubovna) 
- pozemek parc.č. st. 72 (pod budovou č.p. 111) 
- pozemek parc.č. 116 (areál hřiště) 
- pozemek parc.č. st. 31 (součást hřiště)  
- pozemek parc.č. 138/1  
- pozemek parc.č. 138/2 
- pozemek parc. č. 177/2 (lesní pozemek) 
- pozemek parc. č. 177/3 (ostatní plocha) 
 

katastrální území Vlaštovičky 
-   pozemek č. 65 (budoucí park) 
-   budova hasičské zbrojnice na pozemku č. 97 
-   pozemek pod budovou p.č. 97 
 

katastrální území Vávrovice 
-    pozemek parc.č. 444/4 (ostatní plochy, historický majetek obce) 
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     -  pozemek parc. č. St.140 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova bez čp/če 
(zemědělská stavba) 
 

 
k.ú. Jamnice 

- pozemek parc.č. 217/2 ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 217/3 lesní pozemek 
- pozemek parc.č. 216 orná půda 
- pozemek PK parc.č. (217).  

 
 

Městská část Zlatníky 
 
katastrální území Zlatníky u Opavy 
 
Seznam: 

- budova č.p. 52  na pozemku parc.č. st. 71 (obecní úřad) 
- pozemek parc.č. st. 71 (pod budovou č.p. 52 obecní úřad) 
- budova č.p. 112 na pozemku parc.č. st. 118 (hasičská zbrojnice) 
- pozemek parc.č. st. 118 (pod budovou bez čp/če hasičská zbrojnice) 
- budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 66 (kaple) 
- pozemek parc.č. st. 66 (pod budovou bez čp/če kaple) 
- pozemek parc.č. st.110/2 ( pod budovou bez č.p.- občanská vybavenost) 
- budova bez č.p. – občanská vybavenost (na pozemku parc.č. st.110/2) 
- budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 3 (kaplička) 
- pozemek parc.č. st. 3 (pod budovou bez čp/če kaplička) 
- pozemek parc.č. 162/20 (orná půda – stará cesta na Hůrky) 
- pozemek parc.č. 162/9 (ostatní plocha jiná plocha - stará cesta na Hůrky) 
- pozemek parc.č. 260 (trvalý travní porost – pozemek kolem Sv.Anny) 
- pozemek parc.č. 112/1 (ostatní plocha ostatní komunikace – plocha vedle hasičské zbrojnice)   
- pozemek parc.č. 304/1 (lesní pozemek - část pozemku Olšičky)  
- pozemek parc.č. 304/4 (lesní pozemek - část pozemku Olšičky)  
- pozemek parc.č. 304/3 lesní pozemek  
- pozemek parc.č. 349 (ostatní plocha) 
- pozemek parc.č. 311 (ostatní plocha) 
- pozemek parc.č. 290/8 (orná půda – pole směr Slavkov) 
- pozemek parc.č. 175 (orná půda – pole za hřištěm) 
- pozemek parc.č. 176 (orná půda – pole za hřištěm) 
- pozemek parc.č. 306/5 (trvalý travní porost – část louky za obcí směr Slavkov) 
- pozemek parc.č. st.110/1 (pod budovou č.p. 80) 
- budova č.p. 80 (na pozemku parc.č. st.110/1) 
- pozemek parc.č. st. 113 (pod budovou č.p. 79) 
- budova č.p. 79 (na pozemku parc.č. 113) 
- pozemek 61/1 ostaní plocha 
- pozemek parc.č. 61/5 (ostatní plocha-komunikace).  
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