OBEC PŘEPEŘE
512 61 Přepeře 229, tel., fax : 481 321 110, e-mail: obec@prepere.cz

vyhlašuje
záměr prodeje pozemku
Obec Přepeře vyhlašuje záměr prodeje pozemku částečně zastavěného stavbou
jiného vlastníka. Zastupitelstvo Obce Přepeře schválilo záměr prodeje
usnesením č. 7/2020 dne 27.8.2020 pod bodem č.5. na základě žádosti majitelů
sousedního pozemku se stavbou, která zasahuje na obecní pozemek. Jedná se o
tento pozemek:
- parc.č. 93/12 v k.ú. Přepeře u Turnova o výměře 24 m2, druh pozemku
orná půda. Pozemek je zčásti (8 m2) zastavěn stavbou přístřešku u čp.312.
Prodej je navržen za cenu minimálně v místě a čase obvyklou se zahrnutím
nákladů na zpracování znaleckého posudku a návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
Detailní údaje o pozemku – stávající výpis z KN a snímek pozemkové mapy
jsou přiloženy, popř. k nahlédnutí na Obecním úřadě Přepeře v úředních
hodinách.

Ing. Luděk Sajdl
Starosta obce Přepeře

Vyvěšeno dne: 28.8.2020
Sejmuto dne:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2020 00:00:00
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 1111 pro Obec Přepeře

Okres: CZ0514 Semily

Obec: 577413 Přepeře

Kat.území: 734683 Přepeře u Turnova

List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Obec Přepeře, č.p. 229, 51261 Přepeře

(St. = stavební parcela)
Identifikátor

Podíl

00276014

ČÁSTEČNÝ VÝPIS
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
93/12

Výměra[m2] Druh pozemku
24 orná půda

Způsob využití

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Způsob ochrany
rozsáhlé chráněné
území, zemědělský
půdní fond

- Bez zápisu

C

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

D

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

Typ vztahu
o Změna výměr obnovou operátu

Povinnost k
Parcela: 93/12
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina
o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 § 1 seznam nemovitostí ze dne 29.5.1998.

POLVZ:161/1998
Pro: Obec Přepeře, č.p. 229, 51261 Přepeře
F

Z-7700161/1998-608
RČ/IČO: 00276014

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
93/12

Výměra[m2]
24

BPEJ
51400

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, kód: 608.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno:

28.08.2020

11:18:00
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