
 Obec Kunějovice 

      OÚKU 193.1/ZO II. - PM/15-07/20-Lő
Sp. zn.: 254.3.2  A/10; 624 S/1  

3. 8. 2020

 
                                       Oznámení                                       

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

 ● Záměr směny pozemků č. II.08/20 
 v zastavěném území obce, v k. ú. Kunějovice     [677191],

mezi účastníky: Obec Kunějovice
                                                             Antonín Levý, Kateřina Levá Foldová 

       
Předmět záměru  / způsob využití     
1) ●  Pozemek p. č. 922: vlastník Antonín Levý, Kateřina Levá Foldová, zaps. na LV číslo 44,
         pro k. ú. a obec Kunějovice u KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň –  sever; 
         - způsob využití, druh pozemku: ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 15 m2 
       - se převede Obci Kunějovice;   
      ●  Pozemek p. č. KN 42/4   a) + b):
       kód BPEJ: 55001, na dílu parcely a), o výměře 18 m2 ;
       kód BPEJ: 55001, na dílu parcely b), o výměře 14 m2,  celková výměra 32 m2 
       - způsob využití, druh pozemku: zahrada,
       - se převedou Obci Kunějovice;                           

 2)  ● Pozemek p. č. 826/7 + 826/8:                     
            826/7 - způsob využití, druh: ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 38 m2; zaps. na LV číslo 10001,  
        pro k. ú. a obec Kunějovice u KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň –  sever; 
            826/8 -  způsob využití, druh: ostatní plocha/jiná plocha, o výměře  7 m2; zaps. na LV číslo 10001,  
        pro k. ú. a obec Kunějovice u KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň –  sever; 
        - se převedou manželům Levým.

Na nemovitostech neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena ani jiná právní omezení.                              

Jiří Lőwy
  starosta
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