
OBECNÍ ÚŘnO BRLOH
Brloh 69, 5350í Přelouč

Spis. zn.: 22712019
Č 1: oua zzlÍzolg
Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
Tel. 608439486
E-mail:

Datum: 5.12.2a19

ozNÁMENí
Obec Brloh zveřejňuje podle § 39 odst. 1zákona é. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zťízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny ěástí pozemků
mezi
Obcí Brloh, Brloh 69, 5350í Přelouě
a
panem Janem Kubátem, Benešovice 8, 53501 Brloh, paní lng. Radomilou Kubátovou,
Benešovice 8, 5350í Brloh a paní Michaelou Bednářovou, Bezdíčkova íí75, 530 03 Pardubice
- Bílé Předměstí

- ěást pozemku parc. č. 16211 v k.ú. Benešovice u Přelouče, o qýměře 251 m2 (nově dle GP
č. 66-219053l2O19 označeného jako p.p.č, í2)

za
- část pozemku parc. č, 12715 v k.ú. Benešovice u Přelouče, o výměře 236 m2 (nově dle GP

č, 66-21905312019 označeného jako p.p.č, 12716)
Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů (směnu pozemků). Pozemek pod čekámou a okolo
ní získá do vlastnictví Obec Brloh. Část původní cesty p.p.č. 16211 v k.ú, Benešovice u Přelouče,
která částečně vstupuje do uceleného pozemku soukromého vlastníka, obec za pozemek pod
čekárnou a okolo ní smění.
Podmínky prodeje: bezúplatná směna.

Předmětné pozemky vznikly na základě geometrického plánu č. 66_2í9053/20í9.

Pozemek parc . č. 16211je v obci Brloh, v katastrálním území Benešovice u Přelouče, a
je zapsán 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 OÚ Brtoh, nejpozději do21.12.2a19
18,00 hod, popř. při veřejném zasedánízasfupitelstva obce, konaném tentýž den.

rlw"/L;,S
Aleš Drahokoupil

rosta obce Brloh
razítko obce

Příloha: Geometrický plán č, 66-219053/2019

Vyvěšeno na úřední desce dne:
ir 5 -li- iijl:] podpis:

podpis:Sejmuto z úřední desky dne: .

Brloh 69; Přelouč 535 01
IČ:00273384

OBEC BRLOH

Tel.:775 9a7 598

sídlo: Brloh 69, 53501 Přelouč, lČ: 00273384, č.ú.: 1132456110100
www.brloh.net,, e-mail: brlohou@lolnv.cz, tel.: 775907598
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č.j.:227l2O19

Výkoz rldojů o bonitovoných půdně ekologických jednotkdch (BPEJ) k porcelóm nového stovu

Zcřesnění qgometrigkého o Potohového určenť pozemki podte § 5o od§i. 'l písm. o) kotostrólního Zdkón§ nov.Žené
v tomto ge-omeirickém PlónU lze V kotostru nemovitostí provési jen no zóklodě souhlosného prohlóŠenÍ.
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