Městys Nepomyšl, Nepomyšl l02, 439 7I Nepomyšl
,vwv

ZAMER ME S TYSE
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č. 11/2022
o

prodqii pozemku ve vlastnictví měs\lse lÝepom)lšl, který se bude prqiednávat
na veřejném zasedání zastupitelstva měst.vse Nepom)lšl

ZastupitelsNo městyse Nepomyšl se na svém 35. veřejném zasedání dne 26.8.2022 a dle § 39
odst. ] zákona č. ] 28/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, usneslo přijmout
a zveřejnit záměr prodat ze svého majetku nížeuvedený pozemek.
Předmětem zveřejnění tohoto záměru je prodej pozemku č.3403/2 o výměře 23 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využitíostatní komunikace dle GP č.470-42/2022 v obci a
katastrálním Území Nepomyšl, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
Úřadu pro Ústeclql kraj, Katastrální pracoviště Žarcc. K ceně budou zahrnuty veškerénáktady
spojené s převodem.
odůvodnění:
Podání žádosti na koupi výše uvedeného pozemku.
Poučení:
Dle § 39 odst. ] zákona č. ]28/2000 Sb,, o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků se
mohou obČanédo ] 5ti dnů ode dne zveřejnění záměru k záměru městyse vyjádřit, event.
předložit své připomínlry. Obsah výše uvedeného záměru je zveřejněn po dobu jeho vyvěšení
na Úřední desce Městyse Nepomyšl i způsobem umožňujícímdálkový přístup
(www.

m

es

ty s nep

omy

s l. c z).

Příloha: GeometriclE plán č. 470-42/2022
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Číslo bodu
Y
410-68 8L9346.28
410-70 8l9354.45
s3,1-ALL B19379.91
43,1*A21 819375.60

431_435 819370.50

437-481 B19350.49
1 819352.84
2 81,9353. 42
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Zpřesnění geometrického a polohového určenípozemku podle §50,odst.l,písm.a)katastIá.].ního Zákoná naVrženév tomto
geometrickém plánu }ze v kaLasLru nemovitosLi provést jen na základě souhlasného Prohlášení vtasťníků.
Geometrický plán ověřil úředně opráVněl,]ý zeměměřiěský
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