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                            Oznámení                                  

Zastupitelstvo obce Kunějovice oznamuje na základě § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

 ● Záměr směny/převodu nemovitostí/pozemků č. IV/11/2018
  

                                                                      
I. Předmět záměru směny/převodu nemovitostí/pozemků, způsob využití                                                                                                                                         
1. Na základě geometrického plánu č. 321-131/2018, vypracovaného Ing. Tomášem Brichtou a úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem             
Ing. Tomášem Brichtou, evidovaný u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever, pod č. j. PGP-937/2018-407, byly z pozemku 
parc. č. 821/2 (ostatní plocha), o výměře 1001 m2, v k. ú. Kunějovice, vyčleněny a vznikly tyto nové pozemky: 

 pozemek parc. č. 821/6 (ostatní plocha), o výměře 32 m2, 
 pozemek parc. č. 821/2 (ostatní plocha), o výměře 969 m2. 

2. Dále na základě geometrického plánu č.  321-131/2018, vypracovaného Ing. Tomášem Brichtou a úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem
Ing. Tomášem Brichtou, evidovaný u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever, pod č. j. PGP-937/2018-407, byly z pozemku
parc. č. 887 (ostatní plocha), o výměře 50 m2, v k. ú. Kunějovice, vyčleněny a vznikly tyto nové pozemky:

 pozemek parc. č. 887/1 (ostatní plocha) o výměře 18 m2, 
 pozemek parc. č. 887/2 (ostatní plocha) o výměře 32 m2.
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3.  Záměrem směny pozemků je převod Strany 1 - Obec Kunějovice, IČO: 005 73 086, DIČ: CZ00573086, se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35,
zastoupená starostou Jiřím Löwym, e-mail: kunejovice@post.cz, ID DS: yzcbhyd, vlastnického práva k: 

 pozemku parc. č. 821/6 (ostatní plocha), o výměře 32 m2, v k. ú. Kunějovice, ve prospěch  Strany 2 -  Jiří Löwy, r.  č.  ………… , bydlištěm
………. ..  . , … … .. , Věra Uhlová, r. č. ……….. , bydlištěm ….. , ……. , .. …….  …… , … … .. , včetně veškerých součástí a příslušenství
a každý ze strany 2 nabude podíl ke shora uvedenému pozemku ve výši id ½ ve vztahu k celku, a výměnou za to

     je záměrem převod Strany 2 vlastnického práva k: 
 pozemku  parc.  č.  887/2  (ostatní  plocha),  o  výměře  32  m2,  v k.  ú.  Kunějovice,  ve  prospěch  Strany  3  –  manželé  Vladimír  Habart,

r.  č.  ……….. , Hana Habartová,  r.  č.  ……….. ,  oba bydlištěm  ………. .. ..  ,  PSČ  … .. , včetně veškerých součástí  a  příslušenství,  ta  jej
do společného jmění manželů nabude, a výměnou za to

    je záměrem Strany 3 převést vlastnické právo k: 
 pozemku parc. č. 821/4  (ostatní plocha), o výměře 32 m2, v k. ú. Kunějovice, ve prospěch  strany 1,  včetně veškerých součástí a příslušenství

a ta jej do svého výlučného vlastnictví nabude.

II.   Finanční vyrovnání/ostatní ujednání                                                                                                                                                                                                 
Strany prohlašují a činí nesporným, že ceny směňovaných pozemků jsou stejné.                                                                                                                                     
Na nemovitostech neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, práva nájmu či jiná práva nebo povinnosti, která by stranám jakkoliv ztěžovala, omezovala 
nebo znemožňovala výkony jejich vlastnických práv nad rámec těch, která jsou uvedena na příslušných listech vlastnictví ke dni platnosti tohoto záměru.  

Přílohy: 
Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 321 – 131 / 2018 /Seznam souřadnic (S-JTSK)_Vytyčovací náčrt 
Situace

Založeno na úřední desce dne: 23. listopadu 2018// účinnost od: 23. 11. 2018 / schváleno usnesením č. 17/11/18e ), dne 23. 11. 2018 

K úkonu obsaženému v tomto záměru, byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, v platném znění, či jinými obecně závaznými předpisy,
stanovené podmínky, kdy usnesením č. 17/11/18e), ze dne 23. 11. 2018, byl schválen tento záměr č. IV/11/18, o směně pozemků a záměr je v zákonné lhůtě
zveřejněn na úřední desce Obce Kunějovice, tj. v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.                              

Jméno a podpis: Ludvíková/EÚD, ElÚD-44/11/18|Datum sejmutí z úřední desky: 10. 12. 2018|Jméno a podpis oprávněné osoby|Razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí 
dokumentu:
Vytvořeno 18. 11. 2018 / ||  Zveřejněno: 1) ÚD, 2) způsobem umožňující dálkový přístup – elektronická úřední deska od 23. 11. 2018 do 10. 12. 2018, 3) dokumenty/záměry ||                               

●  (2018) Obec Kunějovice                                                                                                                                                                                                                                                                        

mailto:kunejovice@post.cz
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=7104
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47

