Obec Bezdědovice
Bezdědovice č.p. 109,38801 Blatná, tel.č. 383 423 878

OZNÁMENí O NAKLÁDÁNí S OBECNíM MAJETKEM
Obec Bezdědovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích
( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů,
záměr směnit následující

pozemky:
Pozemkové parcely obce pro Zemědělství

Blatná, a.s.

Pozemky, které přejdou směnou do vlastnictví Zemědělství
Par.č.801/1

Blatná, a.s.

- díl c - 116 m2

Par.č. 801/1 - díl e - 317 m2
Celkem

433 m2

Návrh směny u obytných budov (okálů ) v obci Bezdědovice :
Par.č.st. 211
Par.č. st. 212
Par.č. st. 213
Par.č. 157
Par. Č. 155/34
Par.č. 155/33

- 78
- 79
- 78
- 99
- 442
- 460

Celkem

1236 m2

m2
m2
m2
m2
m2- cca
m2

Pozemkové parcely pro obec Bezdědovice
Pozemky, které směnou přejdou do vlastnictví
Par.č.174/17
Par.č.174/18
Par.č, 215/5
Par.č. 366/23
Par.č. 366/24
Par.č.801/16
Celkem

-dílf
-dílg
- díl h
- díl ch
- díl i

-

329
428
211
67
280
333

obce Bezdědovice :

m2
m2
m2
m2
m2
m2

1 648 m2

1

Výměry pozemků pro směnu Zemědělství Blatná , a. s. v lokalitě Dobšice a
Bezdědovice činí 1669 m2.
Dále Zemědělství Blatná a.s. navrhuje, že na rozdílové výměry pozemků tj. cca 21
m2 , bude zpracován odhad soudního znalce a pozemky doplaceny.
Pozemky obce Bezdědovice jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 1 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice pro obec Bezdědovice a
katastrální území Bezdědovice.
Obec Bezdědovice
oznamuje, že záměr směny
výše uvedených pozemků
byl projednán na Zastupitelstvu obce Bezdědovice dne
22.1. 2015 a usnesením Č. 3/1 byl schválen.

V souladu s § 39, odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb. v platném znění, je tento záměr
zveřejňován a občané se k němu mohou vyjádřit. Do mapových materiálů je možné
nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu v Bezdědovicích v úředních hodinách.

Vyvěšeno na úřední desce obce

dne:

26. 1.2015

Sejmuto z úřední desky obce dne: 9. 2. 2015

Vyvěšeno na elektronické úřední desce od:

26. 1.2015 do 9.2.2015
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