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Obec Vinary dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 39 odstavec 1, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

VYHLAŠUJE ZÁMĚR 

 

 

 obce směnit části  pozemků oddělených geometrickým plánem č. 99-247/2017 (dále jen GP): 

 

 pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území 

Kozojídky u Vinar, ve vlastnictví Obce Vinary: 

část pozemku p.č. st.72 (nová p.č. 149 dle GP) o výměře 18 m² a  

část pozemku p.č. 68/44 (nová p.č. 68/69 dle GP) o výměře 168 m², 

celkem 186 m²  

za  

 pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 676 pro katastrální území 

Kozojídky u Vinar, ve vlastnictví fyzické osoby: 

část pozemku p.č. st.71 (nová p.č. 148 dle GP) o výměře 35 m² a  

části pozemku p.č. 68/33 (nová p.č. 68/67 a 68/68 dle GP) o vyměře 151 m²,  

celkem 186 m²  

 

 

Připomínky k tomuto záměru prodeje lze předložit na Obecní úřad Vinary do 15 dnů od 

vyvěšení záměru na úřední desce obce Vinary. 

 

                                                                                         Ing. Holmanová Štěpánka 

                                                                                         starostka obce Vinary 

 

 

Ve Vinarech dne: 29.6.2017 
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Obec Vinary zveřejňuje podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, záměr obce směnit části  

pozemků oddělených geometrickým plánem č. 99-247/2017 (dále jen GP): 

 

 pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území 

Kozojídky u Vinar, ve vlastnictví Obce Vinary: 

část pozemku p.č. st.72 (nová p.č. 149 dle GP) o výměře 18 m² a  

část pozemku p.č. 68/44 (nová p.č. 68/69 dle GP) o výměře 168 m², 

celkem 186 m²  

za  

 pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 676 pro katastrální území 

Kozojídky u Vinar, ve vlastnictví paní Mgr. Lucie Libánské: 

část pozemku p.č. st.71 (nová p.č. 148 dle GP) o výměře 35 m² a  

části pozemku p.č. 68/33 (nová p.č. 68/67 a 68/68 dle GP) o vyměře 151 m²,  

celkem 186 m²  

 

Vyjádření k tomuto záměru lze podat písemě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznamení. 


