
OBECNÍ ÚŘnP BRLOH
Br|oh 69, 5350í Přelouč

Spis. zn.: 60 /20'l8
Č.1: OUa 73t2O1B
Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
Tel:608439486
E-mail: brloiou@volnv,cz

Datum: 5.3.2018

oZNÁMENí
Obec Brloh zveřeiňuje podle § 39 odst, 1 zákona é. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízení\, ve znění pozdějších předpisů, záměr směny částí pozemků

mezi

Obcí Brlohn Brloh 69, 53501 Přelouč

a

p. Jakubem Chudomelem, Mokošín 32,53501 Přelouě a sl. Monikou Procházkovou, Mokošín
32 535 01 Přelouč

- Část pozemku parc. č, 48812 v k.ú. Brlohu Přelouče, o výměře í8 m2 (nově dle GP č, 174-
1612018 oznaěeného jako p. p.č. 488/6)

za

- Část pozemku parc. č. 48815 v k,ú. Brloh u Přelouče, o výměře 34 m2 (nově dle GP č, 174-
1612018 označeného jako p.p.č. 48,817)

Jedná se o narovnání hranice stavebního pozemku. Obec smění část pozemku, ktený zasahuje do
stavební parcely za ěást pozemku, ktený se nachází pod místní komunikací.

Podmínky prodeje: bezúplatná směna.

Předmětné pozemky vznikly na základě geometrického plánu ě.174-1612018.

Pozemek parc. é.4$8l2je vobci Brloh, v katastrálním území Brloh u Přelouče, a je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice.

Tento zámér schválil starosta obce.

Případná vyjádření k tomuto záměruje možné podat na Obecním úřadě Brloh, nejpozději
do 26.3.20í8 í9.00 hod.

oÚ BRLOH
Erloh 69

Fřclouč 535 01

sídlo: Brloh 69, 53501 Přelouč, lČ: 00273384, ó.ú:113245ďrc1OO
\4^eryl, brloh.rcl., e-mail: brlo_hqu @vqlny. qa, tel " : 775907598

Aleš Dra
starosta
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č,j.:ft/2aL8

Přílohy:
a) informace z KN o pareele é.48812,48815
b) Snímek z KN
c) geometrický plán č. 174-16l2a18

Vyvěšeno na úřední desce dne: 0 5 "03- ?ůxfi

Sejmuto z úřední desky dne:
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podpis:

podpis:



parcelní číslo:

Obec:

katastrální území:

číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určenívýměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

4BB/2,

BrlohJ5]479|L]4

Brloh u Přelouče t6098B9'|

10001

1"51

parcela katastru nemovitostí

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

lnformace o pozemku

l Vlastnické právo

l Obec anorr, č. p. 69, 53501" Brloh

--aPodil l
l
i
l

1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany,

Seznam BPU

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení,

Jiné zápisy

iyi,r

Změna číslování parcel

I

i

I
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rámci ktenl,ch byl k nemovitosti zaplán cenovrl,údaj

Nemovitost je v Územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubicl§i kraj,.Katastrální
pracoviště Pardubicel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. P|atnost k 05.03.2018 14:00:00.

o 2004 - 2018 ČeskÝ úřad žeměměřichi a katastrální, , Pod sidlištěm 1800/9. Kobviisv. 18211 Praha 8,
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím za§ílejte přímo na jgjj9b3:E4il3d€§!u.

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

http://nahlizenidokn.cuzk.czlZobrazObjekt.aspx?encryptedlr0DgRdKXZrlFWEOeNKx... 5.3.2018



parcelní číslo:

Obec:

katastrální území:

číslo LV:

-.)-Vymera [m ,]:

Typ parcely:

Mapouj, list:

Určeníuj,měry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

488/54

Brloh I57479Lla

Brloh u Přelouče 1609889l

41,0

116

parcela katastru nemovitostí

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

Informace o pozemku

i Vlastnické právo

Chudomel Jakub. č. p.32, 53501 Mokošín

Procházková Monika Bc., č. p. 32, 53501 Mokošín

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPÉ}.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné ápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní spráw katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad oro Pardubický krEj. Katastrální
oracoviště pardubice,'

Zobrazené údaje mají informativní charakter, Platnost k 05.03,2018 14:00:00.

io 20M _ 2018 Verze aplikace: 5.5.1 build 0
Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přírc na,jgii§hs:lQé.ilcdl§§!á.

http:llnahlizenidokn.cuzk.czlZobrazObjekt.aspx?encrypted=ERGmuiQZKOjddBpT38qs... 5.3.20l8
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