
OBECNÍ ÚŘnO BRLOH
Brloh 69, 53501 Přelouč

Spis. zn.: 8312017
Č.1: OUe ffit2017
Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
Tel: 608439486
E-mail: brlohou@volny.cz

Datum: 20.3.2017

zÁtvlĚ n p no DAT N EMovlTosT
Obec Brloh zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona é, 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni),^ve znění pozdějších předpisů, zámér prodat pozemek parc. č. 369171 o výměře
1500 m', nacházející se v katastrálním území Brloh u Přelouče, ktery je zapsán na listu
vlastníctví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovíště
Pardubice.

Podmínky prodeje:
1. Cena nemovitosti prodávané obcí Brloh je minimálně 250 Kčlm2
2, Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu, dle platného územního plánu.
3. Kupující by měl zahájit výstavbu nejpozději do 2 let od vkladu do KN a ,,zkolaudovat"

nejpozději do 5 let.
4. Obec Brloh si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce,

Předložená žádost o odkoupení výše uvedené nemovitosti musí obsahovat:
1. ldentifikační a kontaktní údaje na zájemce
2, Cenu nabídnutou zájemcem (Kč/m'),
3. Popis záměrv na využití nemovitosti,

Zé4emci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky.
Obecní úřad Brloh přijímá písemné nabídky v zalepené obálce označené nápisem ,,

Prodej p.p.ě. 36917'| - NEOTVIRAT " nejpozději do 18:00 h dne 21,4,2017. Obálky budou
otevřeny a hodnoceny na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21,4,2017,
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Informace o pozemku

parcelní číslo:

Obec:

katastrální území:

čís|o Lv:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určenívýměry:

Druh pozemku:

369_17Ia

B.rloh |5747,93.ra

Br|oh u Přelouče 1609,889,1

í.00ot

1500

parcela katastru nemovitostí

KMD

Ze souřadnic v SJTSK

orná půda

Vlastníci, jiní o,právněnť

Vlastnické právo

Obec Brloh, č. p.69, 53501 Brloh

Fodíl l

Způsob óčhrany némovit§§ti

i§ázev

zemědělský půdní fond

§eznam BPEJ

EPEJ Výměra

322laa 1500

Omezení vlagtniqkÉho práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízerrí, v rámci ktených byl k nennovitostí zapsár,l cenový úda,!

Více informací k cenorny'm údajů nalezenete v k apIikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostíČR vykonává Katastrální úřad p.r"o. Pardub.ielď,.kriqi _Kakistrá|ní
pr:aeoviště Parduhicez

Zobrazené údaje mají informativní charakter, Platnost k20.03.20t7 18:00:00.

@ 2004 - 2017 ČeskÝ úřad.zeměméřichi a katastrálníz, Pod sídllštěm 1800€, Kobv|isv. 18211 Praha 8 z
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na je.ii§hs:ma!!éd!gg!_a.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0
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Prodej stavebního pozemku v obci Brloh u Přelouče

specifikace stavebního pozemku :

Parcelníčíslo: 369/71,

katastrálníúzemí: Brlohupřelouče
Výměra: ]-500 m2

Druh pozemku: orná půda

Napoiovací bodv inženÝrskÝch sítí:
Elektřina - EL

Vodovod - VO
Plynovod * PL

Dešťové vody - vsak u RD

Kanalizace - DČOV či žumpa
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