
oBEcNí únno BRLoH
Brloh 69, 5350í Přelouč

Spis. zn.: 15012021
č.1:ous 15ol2a21
Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
Tel:608439486
E-mail: brlohou@volnv. cz

Datum: 28.6.2021

oZNAMENl
Obec Brloh zveřejňuje podle § 39 odst, 1 zákona č, 12812OOO Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr odprodat pozemky

a) Herout Josef lng., Svobody 91, Dolní Bučice, 28571Yrdy

Pithartová Emilie, Tůmy Přeloučského 1381, 53501 Přelouč

- část p.p.č. 511 v k,ú. Brloh u Přelouče o výměře 53 m2 nově označený dle Gp jako
p.p.č, 511l1v k.ú. Brloh u Přelouče

- p.p.č. 543 v k.ú. Brloh u Přelouče o výměře 42 m2

Pozemek dlouhodobě využívaný navrhovaným kupujícím.

Podmínky prodeje: cena pozemku se navrhuje 100 Kč/m2

věcné břemeno (dešt'ová kanalizace)

b)Václavková Ladislava, č. p.92,53501 Brloh

- Část p.p č. 511 v k,ú. Brloh u Přelouče o výměře 26 m2 nově označený dle Gp jako
p.p.č. 51112 v k.ú. Brloh u Přelouče

- část p.p.č. 37013 v k.ú. Brloh u Přelouče o výměře 103 m2 nově označený dle Gp
jako p.p.č . 37al5 v k.ú. Brloh u Přelouče

Pozemek dlouhodobě využívaný navrhovaným kupujícím.

Podmínky prodeje: cena pozemku se navrhuje ,l00 Kč/m2

věcné břemeno (dešt'ová kanalizace)

VýŠe uvedené pozemky vznikly na základě geometrického plánu č. 198-10ot2o21
schváleného katastrálním úřadem dne 17.6,2021 pod č. PGp-1 37412021-606 a
geometrického plánu ó, 200-221a27D021 schváleného katastrálním úřadem dne 25.6.2021
pod č. P GP -1 42812021 -606.

sídlo: Brloh 69, 5350í Přelouč, lČ: 00273384,ě.ú.:11324561!O1OO
www.brloh.net., e-mail: brlohou@volnv,cz, tel.: 775907598
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č.j.: L5O/2O2L

všechny výše uvedené pozemky jsou v obci Brloh, v katastrálním území Brloh u přelouče
I j|ou zaPsány na listu vlastnicfuí č. 10OO1 u Katastrálního úřadu pro pardubický iá:Katastrální pracoviště Pard ubice.

Tento zámér schválil starosta obce dne28.6,2021,

PříPadná vYjádření k tomuto záměru je možné podat na obecním úřadě Brloh (popř
k rukám P- starosty, nejpozději do 1 5.7.2021do 1íi hod., poté bude zastupitelstvo jednat o
návrhu.

Příloha: Geometrický plán č. 198-1OO12O21
Geometrický plán č. 200-221027 12021

Vyvěšeno na úřední desce dne:
2 8. 06. 202l

Sejmuto z úřednídesky dne:

podpis:

podpis:

razítko obecního úřadu

OBEC BŘLo[{
Brlob 6P; Přelouč SiS Ot

iC: 00273384
Tgi.. 775_90? 59B O

1oh,,,$9
č 5$5 {}1
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového slavu

ZpicsnčnÍgcuncrric\óhtrrJrlohorÉhourccnípozcmkÚpallc§.50.q|st.tPi§m.a)kalasřálnfiOzákonanavrŽcnévrxrrto3oucrrickénrplánu

i7c \ kil til§ ú! 
"",,."",,,- 

u n.,.,'l'" i"'*'"i Ť,"=ji!Hli#

r,;,t, ptlu":- 198-1ix)l]O] l

tng. tlclen] }laréikoyá

EJří-ag ltl*"*,ga
Énd*t}é, "a}d

19. č.íť8.2ínl *_

ffi;J;-;;r.;;li;í,*,

(rlťš r-d'lbio 
-q tklh

í }tfi
lírklh u Ptcltxlr}"

tč g!'-- 
.;;.

Dfl,
Lraa", o*,-n, průbčb. vbsmů_v

zÉcsoěné hranicc pzcn.B]
J- ,o**.uor, * lúný2l

KÚ pro Pardubický kraj

§^ 
P'^íjť,?5 en 

a rrm a n ov á

išrjallrl.-ruro,,u"",

6íT.U"tU,ajX-a
Tupcsy§.

* *.:- 
Hč:arnrnov ia*S,ln, ,

ffi-,".*****_*--S#-;:rffi:W_

G

560
12g

370n
51 1n
5111,2

0

0

0

0

0



ů

s
§.

qu

s€aEn $í§dí{c týJT§{
8§!o Doúj so{ía&iú!e přo zúb ó KN §o!ř8lhic€ tíĚeÍÉ lrll€íírn

Y x NódkV. Y

13a-75 66347?.80 106?989,31 8
138-2369 663460,46 1062973,3t 8
13a-237? 563454.90 1m2963.56 8

1 66346?.20 106e9E9.B0 3
2 6634n5-29 t062983,35 3

3 563448.61 lm2979.s0 3

4 6534á9.60 106a9?2,03 3

5 683439,64 íO6e987,31 3

6 6a3457,9g 1ffi?961,s7 3

roh podEr.
koík
k.ík
r0l] dOEU
rÓ
íďl podel.
rď pode?-

.0h
slo!pe*

§
h-

a
12g

ite
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Zpřesnění geometrického o polohového určení pozemků
v tomto qeometrickém p ónu lze v kotostru nemovitostí

souřodnice určené měřenim
Poznómko
roh podezdlvky plotu
značko no zdi plotu

podle § 50 odst. 1 písm. o) kotostró|ního zókono novržené
provést jen no zók|odě souhlosného prohlóšenl.

Souřodnice pro zópis
YX

do
kód kv( - Doou

GEOMETR|CKÝ PLÁN
pro

razdělení paZemku

průběh Vlastn/ky zpřesněné hronice pazemkú

Geomeí]cký Plón ověl]l úředňě opróvněný ,eměměň.ký inženýl ste]nopis ověň úl€óně oPřdvněný 2eměměl]cký nženýr:

Jm'no' PÍ]ménl: lng. Zbyněk Piloř
Jňano. přljňení

lng, ZDyne\ pilař

Čl§lo Plo2ky séznom! úředně oPr@něných
zeměňěňckých lnrenýro: 777/1 995

Číslo položky §oznomu úředně opróvněných

2eměňěřických inžeíýr!] 7]1 /1995

o"., 24. červno 202l čtsto: ll7,/2021 Dne: 28. června 2a21 č",. 119/2a21

Nóéžiióstm o pře§nosil odpovldó Próvnim předplslm Ť€nlo stejnopls odPovídó g€ométi.kém! plón! v €]ekironicré pdobě lložénému

! dól!fr€nloci |otosíólního úřodu,

vvhotov'té : GAP Pordubte s.r.o.' Prožskó 1J5
530 06 Pordubice
tča : 609J4875

(oiostrd.l úlod so!hlcsl s očlslovénlň pórcé,

KÚ pro Pardubický kraj
kp pardubice
Andrea Medková
PGP-1428l2021-606
2021.06.25 07:09:46 CEST

ověřeň/ st€jnopisu geomeli.|ého pión! v istinňé podóM

číslo plónu: 2a0-22l027,/2a2l

okres: pordubice

Obec: Brlah

Kot. ilzemí: Biloh u Přelouče

Mopový list: Heřmonúv Městec 5 l/23
Do§ovodním voslníkom pózemkú bylo PoskytnUto možnost
§eznómit se ! terén! s próMhém n6vóowňý.h nových hloňic,
které byl) o2ó.čény přé&psonýň zPůsob.mj

viz.seznom souřodnic
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28.8.2t21

ínformace o pozemku

lnformace o pozemku I Nahliženído katastru nemovitostí

parcelní číslo:

Obec:

katastrální území:

číslo LV:

" . ?.Vymera Lm'l:

Typ parce|y:

Mapoui list:

Určení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

37013d

Brloh [574791lrd

Brloh u Přelouče [609889]

10001

119

parcela katastru nemovitostí

Graíicky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

osbtni plocha

Vlastnici, jiní oprávnění

i Ylál:nicke pr;Vc
i
j Obec Brloh, č, p.59, 53501 Brloh

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPE].

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována ádná omezení.

Jiné zápisy

Podíl 
I

t

Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává - 
]

.]
Zobrazené údaje mají informativni charakter. Platnost dat k 28.06.2021 19:00.

.c 2004 - zOZ1 Verze 6.1.0 bl 1 [WWW6]
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30.6.2021

lnformace o pozemku

katastrální území:

číslo Lv:

]-
Vymera Lm'].

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

lnformace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí

Brloh u Přelouče [609889]

10001

42

parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

Obec Brloh, č. p. 69, 53501 Brloh

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

*s§ §{.it+*ní, ru r§gttc§ }<t*l,ých *:yi k *eln*vit*sti r*;:s§lr c*r,l*vý rir*aj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státnísprávu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro ParauUickýt<ra.j,
Katastrál ní_pracoviště !36]g§ice rŤ

Zobr aziné ú aa.1e maji i nro irnátiuni .r,u iu [i"i.

;;;;;i l

Platnost dat k 30.06.2021 09:00.

O 2004 - 2021 Česiry úřad zeměnrěřickýa a Veze 6.1.0 b1 1 [WWW6]

https://nahlizenidokn.cuzk.czlZobrazObjekt.aspx?encrypted=pcer5MCgHp{KvLpuUuMtSDlgf0_0QhAM4ih3Y3ysG5QwtagGt4tBpY6FdC5gRpBl8... 1l1

Vlastníci, jiní oprávnění


