
OBEC LENORA
zvrŘr:Ňurr

v souladu s ustanovením § 3911 zákona ě.128/2000 Sb,,o obcíclr/obecruňízr;u}

zÁmĚR č.tt t2020
na prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitosti pro obec a katastrální uzemí Houžná
pozemkové parcely parc.č. 173í23rtrvalý travní porost, o výměře 734 metrů čtverečních,
s veškeqim zákonným příslušenstvím a součástmi, se všemi pfáyy a povinnostmi, zapsané na
Iistu vlasfirictví 10001. Cena za pozemek bude činit podle c§ny vmístě a čase obvyklé
minimrilně 150 Kč za l metr čtvereční. A prodej části nemovitosti zapsané u Katastrálního
uřadu pro JihoěeskY kraj, Kata§tťální pracoviště Prachaticeo v katastru nemovitostí pro obec a
kata§káloí území Houárá pozemkové parcely parc.č. t73n7, hvalý travní porost, o
předpoktádané výměře 484 metrů čtverečních, s veškeým aákonným příslušenstvim a
součástmi, se všemi pávy a povinnostrni, zapsané na listu vlastrictví 10001. Část pozemku
k prodeji je součástí přílohy áměru. Cena za pozemek bude činit podle ceny v místě a čase
obr,yklé minimálně 40 Kč za 1 metr čtvereční. Cena je určena na základě Odborného
vyjadření kobvyklé ceně re dne 15.6.2020 vypracované R§atitní kanceláří LISART-
TUYNMAN §.r.o., U Stadionu 270,383 01 Prachatice, IČO 26080427.
Právní závazky na nemovitostil Nemovitost senalézáv rozsiáhlém chrráněném území. Na
nemovitosti neváane žádný dluh ani věcné břemeno.

Další podmínka prodejel

. kupujici uhradí ná{<lady spojené s prodejem: správní poplatek u katastrálního uřadu v aktuálni
trýši

r kupující dodá před podpisem kupní smlouvy geomeťický plán pro rozdělení pozemku
par c.é.l7 3 /27 v k.ú.Houžná

o celá kupní cena za nemovitost věetrrě úhrady vynaložených nrákladů bude kupujícím uhrazena
před podpisem kupní smlouvy.

Nabídlry zájemců je možné doručit do 15 dnů ode dne zveřejnění záměru na OÚ
Lenora, č.p36, 384 42 Lenora v neprůhledné obálce zabezpečené proti neopn{vněné
manipulaci, označené ,rZámét č.lJ.na}0 - neotrríraú !" a opatřené na uzavření razítkemo
případně podpisem.

Nabídka musí obsahovnt :

l/Identifi kaci záj emce :

. u fyzických osob jmeno, pffjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, popřípadě kontaktní adresu,
tel.číslo, n nemovitosť kupovaných do společného jmění manželů osobní údaje u obou
manželů

. u právniclcých osob firmu, lnáaevl,sidta, Ič, originál nebo ověfunou kopii qýpisu z obchodního
rejsťíkrr/, pokud je v něm osoba zapsanil, případně kontaktní adresu, tel,číslo.

?lPatvrzeni 4působu ubrady kupní ceny a nabízenou výši kupní ceny.

Vyjádření a připomínky k airněru je moáré doručit do 15 dní ode dne zveřejnění záměru do
podatelny OÚ Lenora nebo do datové schránky obce yegbSs8 nebo e-mail: obec@.lenora.cz .

Bližši inťormace je možné získatna OÚ Lenora v uředních hodinách nebo na tet.ě. 388 +:g gO+.

K vyjádřením a nabídkrirn podaným po lhůtě nebude přihlíženo. Po uplynutí lhůty zveřejnění
budou obálky s vyjádřeními a nabídkami ájemců otevŤeny a předloženy k posouzení na
j ednání zasfupitelstva.



Den zveřejnění : 29"6.2020 Den sejmuť.

Antonín Cbrapan
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