
Městys IÝepomyšl, olcres Louny, 439 7 I |Ýepomyšl

zÁptÉn mĚsrysn Nn pomyŠt
č. 7/2010

o prodeji pozemku ve vlastnictví měst.vse, kteryl se bude projednávat
na 2. veřejném zasedóní zastupitelstva měst}lse Nepomyšl

dne 27. I 2.2010

Zastupitelstvo měsýse Nepomyšl Se na svém }. veřejném zasedání dne
26.ll.2010 av souladusustanovením $ 12 odst. I , š 39 odst. ] zákona
č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňku, usneslo přijmout
a zveřejnit záměr prodat ze svého majetlal níže uvedený pozemek:

Měsýs Nepomyš| je vťastníkem pozemku č' 7I/8 o výměře 587 m2, druh zahrada,
v městysu }Ýepomyšl a k.ú. Dvérce. Z tohoto pozemku byl geometriclqlm plónem
č' 72-91/2010 odděten pozemuk ,W 

druh zahrada
v městysu Nepomyšl c k.ú. Dvérce, který je předmětem tohoto záměru.
Cena pozemku č. 7 ]lI0 činí 25,- Kč/m, + 4.200,- Kč nóklady za zeměměřické
próce na GP 72-9I/2010 + náklady za návrl,l na vklad 500,- Kč.

odůvodnění:
Podóní žódosti na koupi výše uvedeného pozemku z majetku městyse Nepomyšl.

Poučení:
občané se mohou k tomuto zdměru městyse vyjtidřtt a případně předložit své
nabídlql do ] 5 dnů ode dne zveřejnění tahoto zóměru úřadem městyse v
Nepomyšli. Po uplynutí uvedené lhtity bude uvedený zóměr s připomínkami nebo
rcabídkami občanr} předložen zaseddní zastupitelstva městyse k projednání.

V Nepomyšli dne 30.I I.2010

Vyvěšeno dne: 0 8 .12- 2010

místostarosta
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Scanam souřadnic (S. JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro ápis do KN

YX
818399.64 1018671.15 I kolik
818400.32 l0l8ó58.4l 8 ''
818424.15 1018654.02 8 ,,

8|8429,39 1018ó58.40 8 ''
8|8423'12 1018ó60'83 8 ''
818420.93 l0l8ó54.ó| 8 ''

na záHedě úzcmního
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Dělit nebo scclovet
rozhodnutím ncbo

Katastnílď úřad souhlasí s ďíslováním parcel.
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Dne 22.9.2010 Císlo:

GEOMETRICI(YP
PÍo rozdělení
Zhoovil: Sclull Petr

Giditrtiehé sfužb', Hóihgoa 2190
43801 Zatec

číilo plánu: 72.9l/2010
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