
Oznámení o záměru prodeje nemovitého majetku

Obecní úřad Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

tel.: 220 930 535

 
 

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku

v souladu s š 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy projednalo a rozhodlo na svém zasedání, konaném dne

22.11.2018 o zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí takto :

Parcela st.p. 728, vydělená z pozemku 153/34, k.ú. Velké Přílepy

Výměra celkem: 15 m2

Minimální cena: 2 000; Kč/ m2

V době zveřejnění tohoto záměru prodeje nemovitých věcí se zájemci mohou vyjádřit a

předložit svou nabídku, která musí minimálně obsahovat:

- přesnou identifikací zájemce,

— označeni předmětu žádosti a účel koupě,

- návrh nabídkové ceny, pevnou částkou v Kč.

Informace:

osobně starostka Obecního úřadu Velké Přílepy

telefonicky na č. 220 930 535

Nabídky zasílejte na adresu: Podatelna OÚ, Pražská 162, 252 64,

obálku označte „nabídka - odkup pozemku“

Případně elektronicky na: podatelnagá)velke-grilem.c:

Obecní úřad Velké Přílepy

(_ /

Zveřejněno: 5. 12. 2018 [; %

Doba zveřejnění: minimálně 15 dní

Poslední den přijímání žádostí : 30.1242018

 

Sejmuto: .........................................
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VYKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav

Označení Výměra parcely nn.“ aaxemku Omnhnl výměru porcgly nm. pnl-mim Typ stuhy Zpús. Porovnání se stavem evidence právních vztahů

pozemku pnumku urcen nn 97101611 : poumku Číslo listu Výmaru dílu Označení

parc. číslem zanma wuzixl pum. číslgm Ionsoh vyurill zansoo využítí výmer označeném: \: "amici“ dílu

„„ „a „„ m, „mal „„ „,

156/34 amd půda 156/34 amd půda 0

st. 723 15 zas!. pl, % 2 155/14 moai

 

       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

   

 

 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parceíóm nového stavu

Parcelní číglo podle Kód BPEJ Výměra BPEJ na dílu Parcelní číslo podle Kód BPEJ Výměra BPEJ nn dílu

katastru ljednodušené hu ; m' WWW katastru ziednndušcn! ha , m' Pu'm'Y
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Seznam souřadnic (S*JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN Souřadnice určené měřen/m

6. bodu ] Y )( kód kv. Y )( Poznámka

7 74896380 103405061 3

2 74696586 10340964 71 .3

3 74896539 7034095. 73 3

4 744896637 103409062 3
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Wholovílel:

Ing.Ladislav Kovář

Nerudova 5J1,Ceskú Ug

Číslo planu: 515—830/2076

Okres: Praha—západ

Obec: Velké Pň'lepy

Kat. úteml: Velké PIV/spy
 

Mapový „sn Kralupy nad Vllavau 94/119-5/14
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