
r7V

OBEC DOLIfl VILIMEC
Dolní Vilímeč 47 , 588 56 Telč , okre§ Jihlava, kraj Vysočina, IČO 00373656

TeL.77'I 668 837 , e_mail : obec@dolnivilimec.cz , www.dolnivilimec.cz

Návrh na využití majetku obce :

obec Dolní vilímeč - starosta

zveřejňuje po projednání v zastupitelstvu obce záměr :

prodeie těchto obecních pozemků nebo jejich částí v k,ú, a obci Dolní Vi]ímeč:

o část způvodního p.č.91,13 { ostatní plocha - ostatní komunikace). nově oznaČená jako p.Č. 9V6
{ostatní plocha - jiná plocha ) o výměře 49 m2

podle GPL 159-8939/2020 {Geoplan Dačice, s.r.o. )

odůvodnění:
Materiálje zpracovánvnávaznosti na zákon č.L28/2aCIO Sb. (O obcích ). Dle poŽadavkutohoto Zákona, §

39, obec záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek , pronajmout jej nebo poskytnout jako

rr,,ýpůjčku, zveřejní po dobu 15_ti dnů před rozhodnutím příslušného orgánu vyvěŠením na Úřední desce

obecného úřadu , což tímto činíme.
žádost o odkup podala paníJana Prokšíková, Bělohorská 2065|2t3, Břevnov, 169 CIO Praha 6

Zveřejněno , LL. 2. 2O24
Sejmuto z 4o.L. Lo2-4

Příloha : detail GPL 159-8939/2a2O

Antonín Doležal
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starosta obce Doliií Vilímeč
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VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO STAVU UDAJLI KATASTRU NEMOVITOSTI
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GEOMETRICKY PLAN
pro
rozdělení pozemku

Geomearický plán ověřil úřednč oprávněný r€měměřický inženýr: stejnopi§ ověřil úřednč oprávnění zenrčměřický inženýr:

]mén(), přúillení:
Ing. Jiří Malínek

Jmén., přijncní]
íng,.Iiři N4alinek

Čírb potožky seznamu úřťdně opIí\,něných
54ll995zťměIiěři.ký.h inženÝrú: 5.1 i995

Dnť ] 1.8,2020 Čí"l,;: 138/2020la Dne: 7,E,]()20 Čí"],l: 1_15i2(j20

Níležifustmi a přeinnstí ()dpo\ídá prí\nún předpisúm Ten!] §lejnopi§ odpovídá 8eometrickému p]ánu v elekt()nické píxbbě uk)ž€némU

v dokumcntaci kila§lrálního úřadu.

Vyhotovitel: GEOPLAN DAČICE s.r.o.
Vokáčovo nám. 156
380 0l Dačice I

Kata§trá|ní úřad souhla§í § očí§lováním parcel.

KÚ pro Vysočinu
KP Jihlava
lng. Dana Jonášová
PGP-].093/2020-707
2020.08.07 07:26:07 CEST

ověření §íejnopi§u geometrického plánu v listinné podobě,
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Čísloplánu: l59-8S39l202a

Kat. úzentí: Dolní Vilímeč

Ir{apor,ý list: Tíešt' 1-9122 ( DKM )

Do§avadním vlastníkům pozeDlků byla p()skynuta ík)žno§t
sťZnámil se v ierénu § píůběhein návrhovaných no\,ýťh hranic,
keró byly označeny předťp§anýiŤ} zpúsobemI

katastru
m

60

Číslrr položky seznanru úřetlně oprá\ltěných
zeIněměŤických inženýrú:

Okres: Jihlava

o-u.. potni vitimJ


