
Měsýs lÝepomyšl, olrres Lourty, 439 7l l{epomyšl

ZÁMER MEšTYyE ]{EP{}MYSL
č" 13f2fJJ

o prodeji pozemlal ve vÍastnictví wtěs?lse, kteÚ se bude projedndvat
na j 5. verejném zaserianí zastupiteistva měs*se |{epomyšÍ

dne 27.01 .2012

7nchtnitel'shtn městlsce N(,nnmuil $:e mn ,ctlém I4 vežeiném znged/mí rÍnr,

27,I2.20II av souladu s ustanovením $ 12 odst. 1 a Š 39 odst. I zákona
č.I28/2000 sb, o obcích ve zrtěrtí pozdějších změn a doplfikti, usneslo pťijmout
a meŤejnit záměr prodat ze svéÍzo majetku níže uvedeny pozemek:

Městys NepomyšI je vlastníkem pozemku č. I34 o vyměŤe 28! m2, druh
zastavěná plocha, společny dv r v k.tÍ. Nepomyšl. Podle geometrického plánu
č. 3Í3-58/20l1 odděluje se z pozemku č. I34 část o vyměŤe I27 m2, která se
nově označu..1e jako pozemek č, ]34/2, druh zahrada v k. . NeporylšL
Rozdělení pozemk nabylo právní moci dne I9, Í t.201 I pod čj. SU/40l36/
201I/Sv.

je pŤedmětem tohoto záměru.
Cena pozemÍal č. l34/2 činí 25,- Kč/mz + 4.200,- Kč náklady za zeměměŤické
prdce + nÓklady za ndvrh na vklad,

odtivodnění:
Podání žddosti na prodej vyše uvedenéÍto pozemku z majetku městyse Nepomyšl,

Poučení:
občané.se mohou k tomuto zdměru městyse vyjádŤit a pfípadně pŤedložit své
nabídl<y do I5 dn ode dne zveŤejnění tohoto záměru Ťadem městyse v
Nepomyšli. Po uplynutí uvedené lhtity bude uvedeny záměr s pŤipomínkami nebo
nabídkami občan pŤedložen zasedání zastupitelstva městyse k prajednání.
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Seznam souťadníc {s*JTSK)
Čislo bodr: $quredniEe prc zápis io KN

Y X I{ÓCi kv . ?o znánke
4 8i9096.48 l0i?{i33'93 3 zed'
I 819092 . 60 10114 32 ' 13 3 Pi ' sl '

I 819089.61 1,011435.14 3 !!

10 819086. ?B 101743? . i3 3 ,,

11 819085.29 i01?43?.4CI -i 
!.

j.5 B19093.4]" ls1?422,}6 1 kolík
1í 8i9102.52 101? 4'4a,a1 1 ii
i? 819082.L6 101?421 .19 1 ,,

18 819089.38 10114{9.95 1 ,,

19 8190 98 .28 10 i ? 432 .42 ] ,,

Dělit nebo sce|ovat n na základě uzemního rozhodnutí'

pro rozdělení pozemku
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Yi'kaa, dosavadního a nového stavu rida o
u katastru nemoYitostí

Dosavadní stav Nov'ú stav

Zp sob využití ZpŮsob vyuŽití Zptison vyuŽili oj} pocházi z pozemku
oznaČeného v

Cislo !islu
vlastnictvi

zahrada 134Í1
13i;4Í2

zahrada
zahrada

VÝkaz rldajtj o bonitovanfch p dně ekologicklch jednotkách k parce|ám nového stavu
Parcelní číslo podle KÓd BPEJ Vvměra BPEJ na

díty parety
Parcelní Číslo podle KÓd BPEJ Vyměra BPEJ na

dí}y
parcety

kalastru
nemovitostí

zjednodušené
evidence

na á rn' kabsfu nemovitmtí l ?jedncduŠerré
I 'ri e\Áoence

ha a rn'

134í1 4 28 11 1 54 134t2 42811 I
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Geometricky plán NáleŽjtosÍnia

F{w"ryV
i,6rrdtf,31? /

Zhotovil: Sche|l Petr. zeměměriČská Činnost
Hájkova 21g0' Žatec
e-rnai I : petr- schell@sez!-r arrl. cz, tel. : 6 07 B B 99 84

Č]slo p|ánu. 3.3 . 58,|2011
Okres: LOUny
obec: Nepomyšl
Kat.tlzemí: Nepomyš|
Mapovy |ist: Zatec 7-8 {pĚí|oŽná}
lftd sJsch; Lrceni\Í@p r:cen pode s n od'1 2 v}'i{áštY Č. mí2007 Sn Geom,p|án ověill uredne opnimenÝ zememěffi inŽen r Souhbs kaEsbáln í|ro uÍadu potvrdt|

Ing.Jahn Pavel Ing. A|ena Koudová
Dne 3?,r,I0/Í Císlo ť??íťl Dne .3 .$B- 2ff11 ,iž,č,uez

Dosavadním v|ashkrim pozemkri by{a pffik},tnlJb moŽnmt seznámit
se vbťerru s pubďenr naur}c'\6nych ncn{ďt hnanic, KeÍe ryy
oaxceny predepsanvin zp:sobem : pl.s lo upky' ko| íky

Uredně oprávnenf zenxŤměfidÝ inŽaryr odpovídá
za odborrpu uroven geoín. plánu. za dosa.Žení
predepsane pas.}O$t a za spáwast a u$rret nabžÍtos1í

pCIdle pr.predpisŮ'

Jeden plvopis gebmeťického p|ánu a piédepsare
pnlohyscx.r uloŽeny u kabsb.á|ního unadu.


