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            V Kunějovicích dne 16. 1. 2023       
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Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 78/01/2023 ze dne 17. 1. 2023, Zastupitelstvo obce Kunějovice, 

ve smyslu § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

z v e ř e j ň u j e
 

záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce 
 v obci a k  .   ú  .   Kunějovice 

 

Zájemci mohou předložit k záměru obce písemné žádosti, stanoviska, námitky a vyjádření do 15ti dnů ode dne 
zveřejnění  tohoto  záměru  na  úřední  desce  Obce  Kunějovice,  tj.  nejpozději  do  9. 2. 2023 do  16,00  hod., 
v uzavřené obálce na adresu Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice. Označení obálky:  
„Pozemek  23/2  –  neotevírat“.  Součástí  tohoto  oznámení  o  záměru  je  situace,  informace  o  pozemku  – 
zjednodušený výpis z KN.   

    
          ● I. Předmět záměru / způsob využití, druh pozemku dle KN            

 Katastrální území Číslo pozemku Výměra [m2] Druh pozemku LV

 Kunějovice [677191] 23/2 25 zahrada 10001

Zapsané pro k. ú. a obec Kunějovice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 
Katastrální pracoviště Plzeň – sever.    

● II. Důvod   
 Na základě podané žádosti o možnost prodeje pozemku, po digitalizaci –– zásah oplocení 
 do předmětného pozemku.  

                 

                   ● III. Cena
            Na nemovitosti neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena ani jiná právní omezení. 
              Kupní cena nemovitostí činí min. Kč 300,– /m2. 
            
               

Jiří Lőwy
  starosta
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