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ZÁMĚR BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKŮ 

Obec Brloh zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, záměr: 
 
1. bezúplatného převodu níže uvedených pozemků v obci Brloh a katastrálním území 
Brloh u Přelouče, na kterých jsou umístěny stavby silnic III/32214 a III/33811, z vlastnictví 
obce Brloh do vlastnictví Pardubického kraje:  

pozemky dle geometrického plánu č. 162-36/2015 pro katastrální území Brloh u Přelouče 
nově označené jako:  
- p. p. č. 483/17 ostatní plocha – silnice o výměře 3.702 m2,  
- p. p. č. 483/18 ostatní plocha – silnice o výměře 87 m2,  
- p. p. č. 524/4 ostatní plocha – silnice o výměře 904 m2,  
- p. p. č. 524/5 ostatní plocha – silnice o výměře 149 m2,  
- p. p. č. 540/5 ostatní plocha – silnice o výměře 1 m2,  
dále pozemky označené jako:  
- p. p. č. 483/1 ostatní plocha – silnice o výměře 29 m2,  
- p. p. č. 483/3 ostatní plocha – silnice o výměře 458 m2,  
- p. p. č. 483/15 ostatní plocha – silnice o výměře 74 m2,  
- p. p. č. 513/3 ostatní plocha – silnice o výměře 548 m2,  
- p. p. č. 513/4 ostatní plocha – silnice o výměře 661 m2,  
- p. p. č. 513/9 ostatní plocha – silnice o výměře 9.168 m2,  
- p. p. č. 513/11 ostatní plocha – silnice o výměře 1.783 m2,  
- p. p. č. 513/14 ostatní plocha – silnice o výměře 21 m2,  
- p. p. č. 513/17 ostatní plocha – silnice o výměře 186 m2,  
- p. p. č. 513/18 ostatní plocha – silnice o výměře 16 m2.  
 

2. bezúplatného převodu níže citovaných pozemků v obci Brloh a katastrálním území 
Brloh u Přelouče, na kterých se nacházejí chodníky, z vlastnictví Pardubického kraje do 
vlastnictví obce Brloh:  

pozemky dle geometrického plánu č. 162-36/2015 pro katastrální území Brloh u Přelouče 
nově označené jako:  
- p. p. č. 483/19 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 31 m2,  
- p. p. č. 483/20 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 20 m2,  
- p. p. č. 529/8 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 13 m2.  

 
 

Aleš Drahokoupil 
starosta obce Brloh 
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Příloha: geometrický plán č. 162-36/2015   
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………………..  podpis: ………………………. 
 
Sejmuto z úřední desky dne: ……………………………… podpis: ……………………… 
 
 
 
 

razítko obecního úřadu: 


