Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma

ZÁMĚR OBCE,
kterým se doplňuje záměr obce ze dne 08.06.2017
Obec Hrádek v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejňuje záměr prodeje
nemovitých věcí (pozemků) ve vlastnictví obce v k.ú. Hrádek u Znojma,
zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Znojmo.
Pozemky určené k prodeji
Parcelní číslo
kultura
81/6
zahrada
5701/508
zahrada
5701/509
ost. plocha
81/3
ost. plocha
81/7
zahrada

výměra
139 m2
105 m2
68 m2
72 m2
194 m2

Pozemky se nachází u RD s čp. 171 a budou prodány jen za účelem
výstavby novostavby RD. Pozemky jsou podle platného územního plánu
určeny k výstavbě RD (v záměru prodeje ze dne 08.06.2017 tento předpoklad
možného prodeje pozemků nebyl uveden a z tohoto důvodu se pro upřesnění
záměr obce ze dne 08.06.2017 doplňuje). K zajištění budoucí výstavby
novostavby RD na předmětných pozemcích bude převod pozemků zajištěn
uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva.
Pozemek parc. č. 81/6 vznikl sloučením z pozemku parc. č. 81/6 – zahrada o
výměře 77 m2 a části „b“ o výměře 62 m2 z pozemku parc. č. 5701/119 –
zahrada o výměře 189 m2.
Pozemek parc. č. 5701/508 vznikl oddělením z pozemku parc. č. 5701/24 –
zahrada o výměře 1.836 m2 a sloučením části „a“ z pozemku parc. č. 5701/88
– ost. plocha o výměře 254 m2.
Pozemek parc. č. 5701/509 vznikl oddělením části „c“ z pozemku parc. č.
5701/197 – ost. plocha o výměře 6.681 m2. Více viz PŘÍLOHA – grafické
znázornění dle GP č. 941-27/2017 ze dne 10.05.2017.
Písemné žádosti či připomínky k výše uvedenému záměru lze doručit do 15
dnů ode dne jeho vyvěšení.
Rozhodování o prodeji majetku obce podléhá podle § 85 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválení
zastupitelstvem obce
V Hrádku 13.06.2017
Ondřej Kubic, v.r., starosta
Bližší informace poskytneme, v případě zájmu, v úředních hodinách na
obecním úřadě.
Vyvěšeno na úřední desce: 13.06.2017
Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 13.06.2017
Sejmuto z elektronické úřední desky:

PŘÍLOHA k záměru prodeje pozemků ze dne 13.06.2017
grafické znázornění dle GP č. 941-27/2017 ze dne 10.05.2017.

Vyvěšeno na úřední desce: 13.06.2017
Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 13.06.2017
Sejmuto z elektronické úřední desky:

