
 
 

Obec Lenora, se sídlem Lenora 36, PSČ 384 42, IČO: 00250538 
 

zveřejňuje 
 

v souladu s ustanovením § 39 odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) 
v platném znění a rozhodnutím starostky obce ze dne 29.4. 2016 

 
 

záměr č.3/2016 
 

směny  
 
a) části nemovité věci ve vlastnictví obce Lenora zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec 550353 Lenora a 
katastrální území 679950 Lenora, na listu vlastnictví č. 10001, tam vedené jako pozemek, 
označený jako parcela č. 316/12 – zahrada ( podle geometrického plánu ze dne 23.3.2016, 
číslo plánu: 596-41/2016, mapový list: KM-D, který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, dne 4.4.2016, se jedná o díl „a“ o 
výměře 10 metrů čtverečních, jenž se stává částí nově vzniklé parcely č. 316/24 – zahrada ), 
za kupní cenu ve výši 500,- Kč 
 
za  
 
b) část nemovité věci  zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec 550353 Lenora a katastrální území 
679950 Lenora, na listu vlastnictví č. 169, tam vedené jako pozemek, označený jako parcela 
č. 316/24 – zahrada ( podle geometrického plánu ze dne 23.3.2016, číslo plánu: 596-41/2016, 
mapový list: KM-D, který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice, dne 4.4.2016, se jedná o díl „d“ o výměře 6 metrů 
čtverečních, jenž se stává  částí nově vzniklé parcely č. 316/98 – ostatní plocha ), za kupní 
cenu ve výši 300,- Kč, 
 
s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným příslušenstvím.  
 
Oba pozemky se nacházejí v rozsáhlém chráněném území. 
 
Cena v místě a čase obvyklá pozemku uvedeného výše pod písmenem a) činí ..........500,- Kč a 
cena v místě a čase obvyklá pozemku uvedeného výše pod písmenem b) činí............300,- Kč. 
 
Daň z nabytí hradí účastníci směny podle zákona. Správní poplatek u katastrálního úřadu a 
náklady na geometrický plán hradí obec Lenora. 
 
Případné nabídky na koupi pozemku uvedeného výše pod písmenem a) jako díl „a“ mohou 
zájemci podávat písemně s doručením poštou nebo osobním doručením ve lhůtě do 15ti dnů 
ode dne zveřejnění záměru na úředních deskách OÚ Lenora, a to na podatelnu Obecního 
úřadu Lenora, Lenora 36, 384 42. Nabídka zájemce musí obsahovat alespoň číslo tohoto 
záměru, identifikaci zájemce, navrhovanou výši kupní ceny a způsob úhrady kupní ceny.  
 



Upozornění:  
K nabídkám zájemcům podaným po lhůtě, jakož těm, které nebudou obsahovat předepsaný 
minimální obsah, nemusí být přihlíženo.  
 
Obec Lenora si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a realizovat směnu pozemků, jak 
je v tomto záměru uvedeno. 
 
Příloha: geometrický plán č. 596-41/2016. 
 
Datum vyhlášení záměru: .....................2016. 
Datum sejmutí záměru:    ......................2016. 
 
 
 
 
 
                                                                ------------------------------------ 
                                                                      obec Lenora 
                                                                      Mgr. Jaroslava Krnáková 
                                                                      starostka 
 
 




