
OBEC DOLI{Í WLÍMEČ
Dolní Vilímeč 47 , 588 56 Telč , okres Jihlava, kraj Vysočina, tČO OO:Z:OSO

TeL.777 668 837 , e-mail : obec@rlolniviiirnec.cz , www.dolnivilimec.cz

Návrh na využití majetku obce :

obec Dolní vilímeč - §táro§ta

zveřejňuje po projednání v zastupitelstvu obce záměr :

prodeje těchto obecních pozemků nebo jejích částí v k.ú. a obci Dolní Vilímeč:

o část z původního p.č. 1 ( zahrada ), nově označená jako p.č. tl} ( zahrada ) o uýměře 16 m2

podle GPL L65-9433l2022 (Geoplan Dačice, s.r.o. )

odůvodnění:
Materiál je zpracován v návaznosti na zákon ě. t28l200a Sb. ( O obcích ). Dle požadavku tohoto zákona ,

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

výpůjčku, zveřejní po dobu 15-ti dnů před rozhodnutím příslušného orgánu vyvěšením na úřední desce
obecného úřadu , což tímto činíme.
Žádost o odkup podal ing" arch.Luboš Františák, PhD., Královopolská 722lZa,60100 Brno
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Zveřejněno: L6.5.2a22
Sejmuto : L.6.2OZ2

{JB§CNI uŘnn
Dolní Vi!ímeč

, lčo 373 65:_*_J

Příloha : detailGPL 165 - 9433 |2O2Z

ruí^r
Antonín Doležal

starosta obce Dolní vilímeě
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Yýkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPED k parcelám nového §tavu
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GEOMETRICKÝ PLÁN
pro
rozdělení pozemku

Geometřický plán orčřil úředně opráměný zeměměřický inženýr: stejnopi§ ověřil úředně opráněný zeměměfický inženýr:

Jméno. přimcní:
Ing. Miroslav Papež

Jméno, Příjmení: Ing. Miroslav papež

Čísl() pol()žky seznalnu úředně oprávněných
Zeměměřických inženýru: 27l95

Číslo pobžky seznatnu úřcdně oprávněných 27l95
zeměměřicky'ch inžcnýrú:

O*, 6.5.2022 číslo: 37l2022la O",, 12.52022 1i"1o- 30,12022la

Nálcžilosllni a pře§ností odpovídá plávnín předpisun, Tento slejnopis odpovídá geometTickému p]ánu v clckúonickó podobě u!)žťnúInu
v dolomeDtaci katashá]nílo úřadu,

Vyho(ovite]: GEOPLAN DAČICE s.r.o.
Vokáčovo nám, l56
380 01 Dačice I

Kata§trální úřad §ouhlasí s očíslováním parcel,

lng, Dana Jonášová
KU pro Vysočinu
KP Jihlava
PGP-65412022-707
2022.05.1 1 1 4:1 1 :30 +02'00'

oÝěření stejnopi§U gmmetřického plánu v li§tinné podobě.
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Čísloplránu: 165-943312022

Okres: Jihlava

Obec: Dolní ViIímeč

Kat. území: Dolní Vilímeč

Mapový list: Tíešť I-9l22,24 (DKM)
Dosavadnín vla§tníkum pozemku byin poskvnula l)x)žnost
selnámit se v leíénu s pruběhenl navrhovaných nových híanic.
kteřé byly označeny předepsaným Zpusobcm:

1

Dle §91 odst.6 vyhlášky 351/2013 Sb. nebyLy body trvaLe stabilizovány ohroženo stavební činností.
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