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                                 Oznámení                                  

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

 prodloužení Záměru č. III/06/2018
výpůjčky nebytových prostor 

v přízemí obecní budovy č. p. 28 
    

I. Předmět záměru, způsob využití
 ● Část budovy – přízemí – prostory ve stavebním objektu adresního místa č. p. 28, na pozemku č. parc. st. 50, v k. ú. a obci Kunějovice, zapsané na LV 10001;
                                          - místnost – 66 m2, WC (páni, dámy) – 15 m2, vstupní chodba s verandou – 20 m2; 

 ● Způsob využití neomezen.

Adresa dle vyhlášky č. 359/2011 Sb.: část obce: Kunějovice, Kunějovice [559121]  , okres Plzeň – sever. Typ definičního bodu: 
Adresní bod: Y: 830591,75 X: 1055813,13

Adresní místo – detail:

II. Technicko – ekonomické atributy
Druh svislé nosné konstrukce: kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací
Způsob vytápění: centrální, domovní, kotel ve stavbě na tuhá paliva
Připojení na kanalizační síť: žumpa, jímka
Počet vchodů: 1
 ● Výše nájemného: Kč 0,-/měsíc
Zájemce předloží všechny doklady nutné k provozování druhu činnosti. Současně uvede podnikatelský/jiný záměr a návrh otvírací/provozní/pracovní doby.
Přihlášky se předávají písemně v uzavřené obálce na adresu Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, do 24. 8. 2018.

Založeno na úřední desce dne: 20. července 2018//schváleno usnesením č. 667/07/18 c) , dne 20. 7. 2018 / účinnost od: 20. 07. 2018
Jméno a podpis:  Ludvíková/ElÚD-24/07/18 | Datum sejmutí z úřední desky: 27. 8. 2018
Jméno a podpis oprávněné osoby: 
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