
OBEC LENORA
ZVEŘEJŇUJE

v souladu s ustanovením § 3911 zákonaě.12812000 Sb.,o obcích/obecní ňízenll

zÁt{Ě Rč.t2t2020
na prodej nemovitosti zapsané u Katastrá]ního uřadu pro JihočeskY haj, Katastrální
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální írzemí Lenor4 nově
vznikló pozemkové parcely parc.č. 267114, ostatní plocha, o výněře l7 metrů
čtverečních, s veškelým zákonrtým příslušenstvím a součástnni, se všemi právy a
povinnostmí, zapsané na lisfu vlasfirictví 10001. Pozemek byl oddělen Geometric\ým planem
č. 7ll-303l2020 vyhotoveným firmou Elekíostav Strakonice s.r.o. Cena za pozemek bude
činit podle ceny v místě a ěase obvyklé 170 Kč za l metr čtvereění, což je celkem 2890,-Kě
bez DPH. Cena je určena na zák7adě Ztnleckého posudku č.2706-812020 ze ďne 4.8.2020
vypracované Pavlem Balounem Komenského 5,370 01 České Budějovice. Pozemek je určen
pro stavbu trafostanice v ri{mci stavby ,,Lenora-TS Sklad Kiosek č.s.104000l572a.
Právní závazl<y na nemovitosti: Nemovitost senalézáv rozsahlém chráněném území. Na
nemovitosti neváerre žáďrrý dluh ani věcné břemeno.

Obec Lenora hodlá předměfirý pozemek prodat obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
sídlem F. A. Gerstren2l5tl6, České Budějovice 7,370 01 České Budějovice, IČO: 280
85 400.

Další podmínka prodeje:

. kupujíoí uhradí náklady spojené s prodejem
o celá kupní cena za nemovitost bude zaplacena na účet prodrávajícího nazákladě daňového

dokladu vystaveného prodávajícím ,kdyžlhůta splatnosti kupní ceny bude alespoň dvacet dní
od doručení fakfury.

Nabídlry zájemců je možné doručit do 15 dnů ode dne zveřejnění záměru na OÚ
Lenora, č.p.36,384 42 Lenora v neprůhledné obálce zabezpečené proti neoprávněné
manipulaci, označené ,rZámér č.l2I2020 - neoMrat|'( t opatřené na uzavřenírazítkem,
případně podpisem.

Nabídka musí obsahovat :

l/Identifi ka ci záj emce :

o u &zichých osob jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, popřípadě kontaktní adresu,
tel.ěíslo, u nemovitostí kupovaných do spoleěného jmění manželů osobni údaje u obou
manželů

o u právnic§ých osob firmu, lnáaevl,sídlo,Ič, originál nebo ověřenou kopii v.ýpisu z obchodniho
rejsfríkrr/, pokud je v něm osoba rapsaaál, případně kontaktní adresu, tel.ěíslo.

2lPotwzertt způsobu úhrady kupní ceny a nabízenou výši kupní ceny.

Vyjádření a připomínky k áměru je možné doručit do 15 dní ode dne zveřejnění záměru do
podatelny OU Lenora nebo do datové schranky obce yegbSs8 nebo e-mail: obec@lenora.cz .

Blžší informace je možné ziskatna OÚ Lenora v úředních hodinách nebo na tel.ě. 388 438 804.
K vyjádřením a nabídkrim podaným po lhůtě nebude přihlíženo. Po uplynutí lhůty zveřejnění
budou obritky s vyjádřeními a nabídkami zajemců oteťeny apředloženy k posouzení na
j ednání zastupitelstva.
Den zveřej néru: 3.9.2020 Den sejmutí

Antopin Cffralan, starosta 6BEC LEN6RAo
lJP\t VÁ- 384Az,Lenora 36- 
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