
OBECNÍ ÚŘnO BRLOH
Brloh 69,53501 Přelouč

Spis. zn.: 15312018
č.;: oue 15312018
Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
Tel:608439486
E-mail: brlohou(@volnv.cz

Datum:6.8.2018

ozNÁMENí
Obec Brloh zveřejňuje podle § 39 odst. 1zákana é, 12812000 Sb,, o
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr odprodat pozemky

a) p. Janu Kubátovi, Benešovice 8, 5350í Přelouč a sl. Jitce Hrabětové,
5350í Přelouč

- pozemek 45an v k.ú. Brloh u Přelouče, o r4ýměře 44 m2

- pozemek 450/36 v k.ú. Brloh u Přelouče, o výměře 143 m2

Pozemek nevyužívaný navrhovaným kupujícím.

Podmínky prodeje: cena pozemku je stanovena na 50 Kč/m2

obcích (obecní

Benešovic€ 8 ,

b} p. Petře Vrběcké, Brloh 56, 53501 Přelouč

- pozemek45at26 v k.ú. Brloh u Přelouče, o rr,ýměře 101 m2

- část pozemku 450/39 v k.ú. Brloh u Přelouče, nově dle GP ě. 172-21812016 p.p,č, 45al45
v k,ú. Brloh u Přelouěe, o výměře 421m2

Pozemek dlouhodobě užívaný navrhovaným kupujícím.

Podmínky prodeje: cena pozemku je stanovena na 50 Kč/m2

c} p. Josefu Loužilovi, Brloh 62, 5350í Brloh a Janě Loužilové, Brloh 62, 53501 Brloh

- část pozemku 450/39 v k.ú, Brloh u Přelouče, nově dle GP č, 172-21812016 p.p.č, 450146

v k.ú. Brloh u Přelouče, o výměře 36 m2

Pozemek dlouhodobě užívaný navrhovaným kupujícím

Podmínky prodeje: cena pozemku je 50 Kčlm2

d) p. Josefu Jičínskémun Brloh 63, 5350í Brloh

- část pozemku 45Ol39 v k.ú. Brloh u Přelouče, nově dle GP č. 172-218t2016 p.p,č. 45Ot47 a
450/48 v k,ú. Brloh u Přelouče, o qýměře 7 m2

Pozemek dlouhodobě užívaný navrhovaným kupujícím

Podmínky prodeje: cena pozemku je 50 Kďm2

sídlo: Brloh 69, 53501 Přelouč, lČ: 00273384, č,ú.: 1132456110100

Wu^ť !Ilq!_!cl., e-mail: btlqhou @vol nv. cz, tel. : 775907598
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č.j.: 1-53/201"8

pozemkové parcely č.450/45, 45Ot46,450tlfl,450i[8 resp.450/1,450/36 vk.Ú. Brloh u
přelouče vznikly, resp. byly zpřesněny, na základě geometrického plánu ě. 172-218l2a16
schváleného katastrálním úřadem dne 20,4.2016 pod č. PGP-565/2016-606,

e} pozemek parc, é.369ft2 o výměře 1535 m2, nacházející se v katastrálním území Brloh
u přetouěe, ktery je zapsán na listu vlastnictví č. laOU u Katastrálního úřadu pro
P ard ubický kraj, Katastrál n í pracoviště Pard ubice.

Podmínky prodeje:
1. Gena némovitoŠti prodávané obcí Brloh je minimálně 250 Kčlmz
2. pozemek je určen k qýstavbě rodinného domu, dle platného územního plánu,

3. Kupující by měl zahé4itvýstavbu nejpozději do 2 let od vkladu do KN a ,,zkolaudovat"
nejpozději do 5let.

4. Obec Brloh sivyhrazuje 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/m2)
3. Popis záměru na využití nemovitosti,

Zďlemci 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.č. 369n2 - NEoTVÍnnr " nejpozději do . fi:aQ h dne 24.8.2a18. Obálky budou
otevřeny a hodnoceny na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24.8.2018.

Všechny výše uvedené pozemky jsou v obci Brloh, v katastrálním území Brloh u
přelouče, a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Tento záměr schválil starosta obce.

případná vyjádření k tomuto záměru je možné podat na Obecním úřadě Brloh, nejpozději

do24.8.20í8 17.00 hod.

Aleš

Brloh 69;Přelóuč 535 01
IČ: a0773384
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č.j.: 153/2018

Přílohy:
a) informace z KN o parcele č.450126
b) informace z KN o parcele 369ft2
.Í geometrický plán e, rZ-Zl8t2O16 (kompletní GP k nahlédnutí na OÚ)

ij 8 -ů§- ll18
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

razítko

úU

Přelo*č 535 #t

podpis:
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Informace o pozemku INahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku

Stránkač.lzI

parcelníčíslo:

Obec:

katastrální území:

číslo LV:

450126a

Brloh t5747911a

Brloh u Přelouče 1609889l

10001

101

parcela katastru nemovitostí

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapě

zahrada

--)-Vymera [m-l:

Typ parce|y:

Mapov} list:

Určenívtj,měry:

Druh pozemku:

Vlastníci, ji ní oprávnění

r*,*-. -".
Obec Brloh, č. p 69,53501 Brloh l

I

Způsob ochrany nemovitosti

l-;
zemědělslqi půdní fond

l
I

I

Seznam BPEJ

jseu výměra
i

|322104 101

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidová na žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

, Řízení v rámci kteqich byl k nemovitosti zapsán cenovrj,údaj

Nemovitostje v Územním obvodu, kde státní spráVu katastru nemovitostí ČRvykonává Katastrální úřad pro Pardubický kra.i, Katastrální
pracoviště pardubicea

zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.08.2018 19:0O:00.

o 2004 - 2018 Český úřad Zeměměřícký a katastrálníZ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisv, 182].]_ Praha 87
podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na ie;ich e,mail adresuZ.

Veze aplikace: 5,5.2 build 0

ia-! § l

[Ťrl&tru t;
i} jí.,1
l iL!

httPs://nahlizenidokn.cuzk.czlZobrazObjekt.aspx?encrypted:k_gj6vmTrtgtzHsvTz9JNq... 6.8.20i 8
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Informace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku

Stránkač.lzI

Parce|ní číslo:

Obec;

katastrální území:

číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parce|y:

Mapový list:

Určenívýměry:

Druh pozemku:

369/7?a

Brloh |57479Lla

Brloh u Přelouče [609889l

10001

1535

parcela katastru nemovitostí

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapě

orná půda

Vlastníci, ji ní oprávnění

I 

vtastnict<é Rrávo

i_oj:"ť"a:19?:,11'_', j:!

Způsob ochrany nemovitosti

i Název

i zeměděislcý půdní fond
i=**-::_*

Seznam BPEJ

I sru výměra

|.rrro, ,r.,

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

, Řízení, v rámci ktených byl k nemovitosti zapsán cenornj,údaj

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro PardubickÝ krai. Katastráiní
pracoviště pardubicea

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06,08.2018 19:00:00.

o 2004 - 2018 ČeskÝ úřad zeměměřicl§' a kátastrálníz , Pod sídlištěm 18oo/9, Kobvlisv, 18211 Praha 87
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na.iqi!eb.grn3i]=dE§gz.

Veže aplikace:5.5.2 build 0

{}Ú
Ť}ri

Fřenň

https://nahlizenidokn. cuzk.czlZobrazObjekt.aspx?encrypted:dslllNfoRtPwMzpuwlLyg,.. 6.8.2018
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