Obec Hvozdec se sídlem
OBECNÍ ÚŘAD VE HVOZDCI, Hvozdec 45, pošta Lišov, 373 72
IČ: 00581399
_________________________________________________________________________________________________________

Č.j.: HVOZ-207/2019
Obec Hvozdec zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních znění), ve znění
pozdějších předpisů, z

áměr
PRODAT

část z obecního pozemku o výměře 141 m2, který nově vznikl geometrickým plánem pro oddělení pozemku,
po zaměření pozemků, oddělením KN z parc. č. 3144/1 – ostatní plocha, o výměře 4002 m2, v k.ú. Hvozdec
u Lišova. Po oddělení z části obecního pozemku o výměře 141 m2 z KN z parc č. 3144/1 vznikne nové
parc. č. 3144/13 – ostatní plocha, o výměře 141 m2, část je přesně vymezeny na geometrickým plánu pro
rozdělení pozemku a je součástí zveřejněného záměru.
Za podmínek, že kupující uhradí vedle kupní ceny i další náklady obce spojené s přípravou a realizací
prodeje – zpracování geometrického plánu, znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy, poplatek za návrh na
vklad do KN, daň z nabytí nemovité věci atd.
Výše uvedené pozemky v k.ú. Hvozdec u Lišova jsou ve vlastnictví obce Hvozdec a jsou zapsány v katastru
nemovitostí na LV č. 1 pro obec Hvozdec u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice.
Záměr obce Hvozdec prodat část výše uvedené parcely bude vyvěšen na úřední a elektronické desce
Obecního Úřadu Hvozdec po dobu nejméně 15-ti dnů. V této době zveřejnění se mohou občané obce
Hvozdec k tomuto záměru prodeje vyjádřit a písemně předložit své případné nabídky, připomínky a
návrhy na Obecním Úřadě Hvozdec, nejpozději do 27. 05. 2020 do 12:00 hodin.
Příloha: katastrální mapa s vyznačenými pozemkem na prodej, geometrický plán pro rozdělení
pozemků a informace o parcele.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Hvozdec Zápis č. 9/2019, zasedání ze dne 26.
listopadu 2019, usnesením č. 89/2019.

František Svátek
starosta obce
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 08. 05. 2020
Sejmuto dne: 27. 05. 2020
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