0BEc zn, JEě0U

zaječov 265,

psč 267 63

oznámení záměru prodeie pozemku

RadaobceZaječovavyhlašujevsouladus§39odst. 1a§102odst.3zákonač.t28/2OO0Sb.,o
obcích (obecní zřízení| v platném znění, záměr prodat tyto nemovité věci:

pozemek parc.č. 770/4 v obci Zaječov, k.ú. Kvaň, o výměře 9158 m2, druh pozemku: trvalý
travní porost,
pozemek parc.č. 770/8 v obci Zaječov, k.ú. Kvaň, o výměře 386 m2, druh pozemku: trvalý travní
porost a
pozemek par.č. 77Ol9 v obci Zaječov, k.ú. Kvaň, o výměře 74 m2. druh pozemku: trvalý travní
porost,

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001, který je veden pro obec Zaječov, k. ú. Kvaň

u

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun (dále téžsouhrnně jako
,, před mětné pozem ky"),
a

to zájemci, který nabídne nejvyššíkupní cenu za všechny pozemky.

Minimální cena za jeden m2 předmětného pozemku je stanovena na 1352,- Kč za

L

m2.

Uvedená cena je včetně DPH.

Prodej se uskutečníza těchto podmínek:

-

.kupující nabídne nejvyššíkupní cenu včetně DPH za všechny předmětné pozemky ze
všech doručených nabídek ostatních zájemců.
kupujícíuhradícenudo 14-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
kupujícíhradí veškerénáklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předmětné pozemky jsou v platném územním plánu obce Zaječov umístěny v lokalitě Bl16 a
jsou určeny pro individuální bydlení.
Zájemci o kciupi předmětných nemovitostí mohou doručit podepsané písemné nabídky na
adresu Úřadu obce Zaječov, Zaječov čp.265,267 63 a to do 14:00 hod. dne 2.2.2022 vtakto
označené obálce:

,

cENoVÁ NABÍDKA - PRoDEJ PozEMKŮ ZAJEČoV/KVAŇ 9618 m2

tel./fax: +42a 31 1 572 17 9

e-ma i l: obec.zajecov@telecom.cz

web: www.zajecov.eu

\Č:OO234O44

DlČ:C2OO234a44

čísloúčtu:124782737 l3O0

:

OBE9

Zaječov 265, PsČ 267 63

Nabídky doručenépo tomto termínu nebudou akceptovány a budou uloženy do archivu obce
Zaječov. Zadní strana obálkv musí obsahovat identifikaci uchazeče.

1

Zveřejněno na úřednídesce:
Zveřejněno na elektronické úřednídesce:

3

-01_

1

3

rnrt

_01- 7n??

Sejmuto z úřednídesky:
Sejmuto z elektronické úřednídesky:

tel./fax: +42O 311 572 179

e-ma il: obec.zajecov@telecom.cz

web: wt4lw.zajecov.eu

lČ:OO234O44

DlČ CZaO234O44

čísloúčtu:1247 827 37 l30a
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lnformace o pozemku
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Nah|íženído katastru nemovitostí

lnformace o pozemku
parcelní číslo.

7]0/4r4

Obec:

lqiečov [531995]

katastrální území:

Kvaň [678082]

čísloLv:

1

).

0001

58

Vymera [m,]:

91

Typ parcely:

parcela katastru nemovitostí

Mapový

list:

Určenívýměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Vlastníci, jiní oprávnění
P*dil
Obec Zalečov, č. p. 265,26763Zaječov

Způsob ochra ny nemovitosti
,r*á<,:

zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ
=-=

j

l-ť=1*a*

7471oCI 9158

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslováníparcel
w* ái:*l.:i.

v:í:=:: *ž*lýz* i:3,1 i<;:*=*=?1*:ti ;*3:é:: <*-*l'3

**=j

Nemovitcist je v územnímobvodu, kde státnísprávu katastru nemovitostíČR vykonává Katastrální úřad pro Středoče§!ý_klaj,
Katastrá lní pracoviště Beroun rj
Zobrazené údaje malí informativní charakter. Platnost dat k 10.01.2022 08:00.
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Nahlíženído katastru nemovitostí

,rformace o pozemku
parcelní číslo:

770/8C4

Obec:

lqječov [531995]c{

katastrální území:

Kvaň [678082]

Ltslo

1

LV:
f-

0001

Vymera Lm']:

386

Typ parcely:

parcela katastru nemovitostí

Mapový

list:

Určenívýměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trva|ý travní porost

Vlastníci, jin í oprávnění
,4ři;i

Vlastnické právo
Obec Zaječov, č. p. 265,26763 Zaječov

Způsob ochrany nemovitosti
fo*:*=

půdní
zemědělský
l ltruElJKy
lUI lU
: ZEl
Puul ll fond

:
!

Seznam BPIJ

§ř|J

Yý=r*:=

7471oc4 386

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována iádná omezení.

Jiné zápisy

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslováníparcel
*e *::*=i,"+ ri:e:: **rl:th *y3

i<

-**:*v!:*;:i ;*ps;!* e*r:*l§

**.=j

Nemovitostje v územnímobvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad p_ro§ieaočeský_krqj,
Kata st rá

l

n

í p_racov!56_fu rogli rŤ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 10.01.2022 080a.
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https://nahlizenidokn,cuzk.cztZobrazobjekt.aspx?encrypted=BavJ,l6ttu64vavmQU-bOdGHt5BwErWBkGR-qNl6pbRYmpSo3rR43L-UVKZXMiQAZ.,.
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Nahlíženídokatastru nemovitostí

nformace o pozemku
parcelní číslo:

770/9ď

Obec:

lqječov [531995]ú

katastrální území.

Kvaň [678082]

čísIoLv:

1

)-

0001

Vymera [m']:

74

Typ parcely;

parcela katastru nemovitostí

Mapový

list:

Určenívýměry:
Druh

Graficky nebo v digitalizované mapě

pozemku:

trvalý travní porost

Vlastníci, jiní oprávněn í
§l*:t*!ck* pr*v=

§s].j3

,ď;

j

Obec Zaječov, č. p. 265,26763Zaječov

Způsob ochrany nemovitosti

zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ

*řřj

ťý;=čr*

74710c4 74
!

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslováníparcel
** *i:**i, v r**:<i **ryei= *;l

!<

**x;*vii*:t! :=p;á* <***r,3 *;!*j

Nemovitoit je v Územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pJ9§ťed.8čc§ký_kgi"
Katastr:á n í p6gqvi519.$epg n cŤ
l

Zobrazené úda.je mají informativní charakter. Platnost dat k 10.01.2022
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