Zámér obce prodat nemovity majetek
V souladu s ustanovením$ 39, odst. |,z.č,.128t2000Sb., o obcích,
v platnémznénízveřejňujeobec Bzová'po dobu 15 dnů svůjzáměr prodat
pozemlry:
parc. č. 3I2l87 o ýměře 72 m2,-'kt.* ," užívána obhospodařovánvlastníky
přile$ého pozernkuza částku1200,-Kč
pozemek se nacháníse v obci Bzová a k.ú. Bzová u Hořovic, je oddělen od
pozemku p.č.3I2l84 dle geometrickéhoplánu Marka Hasmana č.282-32012017
zapsanéhona listu vlastnictví č. 10001 vedeném u KatastráIního uřadu pro
Středočeskýk'aj' Katastrální pracovištěB eroun.
Poučení:

občanémajiprávo se k tomutozáměruvyjádřit a předložitsvépřipomínky
k tétověci nejpozdějido posledníhodnezveřejněnítohotozátměruv uředních
hodináchna adrese:
obecníllŤadBzová
Bzová 52
267+3 Bzová
Tel.:311 533435
Václava Flai

Ve Bzové,dne 17.4.2019

Vwěšeno:17.4. z0I9

Budesejmuto:
3. 5.2019
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rozděleni pozemku

Geometrický pláí oYěři| úředně opráWěný zeměměřický inženýr:

Jméno.přijmenÍ

Čislo polož|ry seamu úředně oprávněných
zeměměřiclých inženýrů|

cís|o po|ožkysemmu úfudněopÍáměných
zeměmóřicl.ých inženýrů:

Dne:

ČisIo:

Náežitostmi a přesnostl odpovídá právnim předpisům.

Vyhotovitel: MarekHasman
geodetická kancelář
Nerudova 110, Hořovice 2ó8 01
t e l . 3 1 1 5 1 3 9 5 8 . 7 7 56 8 8 8 5 6

Čísloplánu:282-320D017
Okres:

Beroun

obec:

Bzová

Kat' území: Bzová u Hořovic
Mapoqý|ist: I(MD'Křivoklát 4-9124
Dosavadnlm v|sÍlikům pozemkú byla pos|9'tnuta možnost
seaiímit se v terénus průbčhemnavrhovmých nových hrmic,
Ii1eréby|y oaačeny pfudepsmým způsobem:

stEnopis ověři| úřcdně opřáWěný reměměřický inženýÍ|

Jméno,přijmeni:

Katastřá|ní úřad souh|Ní s očís|ovánímparcel

Dne;

Čislo

Tento stejnopis odpovidá geomet.ickému plánu v elektronické podobě uloženému
v dokumentaci katstráního úřadu'
ověření stejnopisu geometrického ptánu v listinné podobě.

