Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma
ZÁMĚR OBCE
Obec Hrádek v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejňuje záměr směny nemovité věci
(pozemku) ve vlastnictví obce v k.ú. Hrádek u Znojma, zapsané na LV č. 10001,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Znojmo.
Návrhem směny je směnit následující pozemky:
část pozemku označené písmenem „a“ o výměře 28 m², který se oddělil GP č. 899336/2015 z pozemku parc. č. st. 13 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 355 m², který je ve spoluvlastnictví soukromých osob
za
část pozemku označené písmenem „b“ o výměře 125 m², který se oddělil GP č. 899336/2015 z pozemku parc. č. 142 – zahrada o celkové výměře 1.968 m², který je ve
vlastnictví obce Hrádek.
Součástí záměru je grafické znázornění záměru směny pozemků dle GP č. 899336/2015 z 15.1.2016 – viz. Příloha.
Pozemky se nachází mezi budovou Základní školy Hrádek, čp. 53 a RD s čp. 100.
Rozdíl výměr bude mezi směniteli finančně vypořádán (doplacen).
Písemné žádosti či připomínky k výše uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů ode
dne jeho zveřejnění.
Rozhodování o směně nemovitého majetku ve vlastnictví obce podléhá v souladu
s ust. § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schválení zastupitelstvem obce.
V Hrádku 9.2.2016
Ondřej Kubic, v.r.
starosta
Bližší informace poskytneme, v případě zájmu, v úředních hodinách na obecním
úřadě.
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