
Obec Kunějovice 
Oznámení občanům - podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

ADM/ZO-I/03/15-LU

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

 Záměr 
 směny pozemků č. I/03/15 v k. ú. Kunějovice

mezi účastníky: Obec Kunějovice
                                                              Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Předmět záměru
Část pozemku LV 12, p. p. č. 865/1, o výměře 16 925 m2, vlastník Plzeňský kraj a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se převede Obci Kunějovice – II.
Plzeňský kraj a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje obdrží pozemky od Obce Kunějovice na LV 10001 v k. ú. Kunějovice – I.:

I. Parcelní číslo: 883/4    Výměra [m2]: 105 m², Katastrální území: Kunějovice [677191], typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, způsob využití: silnice,              
                             mapový list: MANĚTÍN,  2 – 8/1, Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě, druh pozemku: ostatní plocha,

    Parcelní číslo: 883/7    Výměra [m2]:  134 m², Katastrální území: Kunějovice [677191], typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, způsob využití: silnice,
                             mapový list: MANĚTÍN,  2 – 8/2, Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě, druh pozemku: ostatní plocha,

    Parcelní číslo: 884/3    Výměra [m2]:  65 m², Katastrální území: Kunějovice [677191], typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, způsob využití: silnice,
                             mapový list: MANĚTÍN,  2 – 8/2, Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě, druh pozemku: ostatní plocha.                              

                                                                                        Uvedené pozemky se nacházejí pod stavbou: ,,Obchvat Všerub“ a jsou ve vlastnictví Obce Kunějovice.
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http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/25911028010
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=kDAhVqbYkQiPruywjxVtO355k7Ap2MNMmeeSksxhIeTAKr6sfR6amX62uokjyLQzLmFOKBLzfqEpGDNr-pRzlkEK0tTTROxCyuJzx-qkhxpZP1puG-BSBg==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/25911039010
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=kDAhVqbYkQiPruywjxVtO355k7Ap2MNMmeeSksxhIeTAKr6sfR6amX62uokjyLQzLmFOKBLzfqEpGDNr-pRzlkEK0tTTROxCyuJzx-qkhxpZP1puG-BSBg==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/25911030010
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=kDAhVqbYkQiPruywjxVtO355k7Ap2MNMmeeSksxhIeTAKr6sfR6amX62uokjyLQzLmFOKBLzfqEpGDNr-pRzlkEK0tTTROxCyuJzx-qkhxpZP1puG-BSBg==


II.
1) Parcelní číslo: 865/1  Výměra [m2]:  část z 16 925 m², Katastrální území: Kunějovice [677191], typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, způsob využití: 
silnice,
                                        mapový list: MANĚTÍN,  2 – 8/2, Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě, druh pozemku: ostatní plocha, vlastnické právo:  
                                        Plzeňský kraj a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (správcem pozemku). 

                                                       Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je správcem pozemku p.č. 865/1 v k.ú. Kunějovice 

Založeno na úřední desce dne: 6. března 2015//schváleno: 6. 3. 2015 / účinnost od: 6. 3. 2015
Jméno a podpis:  Ludvíková/ElÚD-18/03/15
Datum sejmutí z úřední desky: 24. 3. 2015
Jméno a podpis oprávněné osoby: 
Razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu
Vytvořeno 6. 3. 2015 / ||  Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od - do: 6. 3. 2015 - 24. 3. 2015 ||
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=kDAhVqbYkQiPruywjxVtO355k7Ap2MNMmeeSksxhIeTAKr6sfR6amX62uokjyLQzLmFOKBLzfqEpGDNr-pRzlkEK0tTTROxCyuJzx-qkhxpZP1puG-BSBg==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/25911052010

