
 

      Obec CHLENY, 517 45 Chleny 68 
           tel.: 494 547 222, mobil: 724 188 397, email: obecchleny@tiscali.cz, 

             IČO: 00274917, číslo dat. schránky: uhyaphr, www.chleny.cz 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Oznámení záměru prodeje pozemku 

 
       

obec Chleny v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

zveřejňuje záměr 

 

prodeje části pozemku na parcele č. 41/2 o výměře 136 m2 v katastrálním území obce 

Chleny, na listu vlastnictví č. 10001, dle geometrického plánu: poz. parc. č. 41/4. 

 

 

Zájemci mohou doručit písemné nabídky na adresu obce Chleny (517 45 Chleny 68) 

do 29. 11. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Chleny 9.11.2021             

          Jiří Plocek 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

Geometrický plán  

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno: 9. 11. 2021 

Sejmuto: 
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
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Způsob využití

Dosavadní stav Nový stav

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle §50 odst.1 písm. a) katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru 

nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení.

rozdělení pozemku, průběh vlastníky 
zpřesněné hranice pozemků

Petra Červinková
Hláska 36, 516 01 Liberk
Tel.: 608135850
cervinka@geodeziecervinka.cz

242-96/2021

Rychnov nad Kněžnou

Chleny

Chleny

KMD

plast.mezníky

P-202/2021

Ing. Jindra Horáková

1961/2000

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému

v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.




