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ZVEREJNENI
ZAMERU
O SMENE
A PRODEJI
POZEMKU

v

Obecní zastupitelstvo obce Čakov projednalo na svém zasedání dne
14.5.2012 svůj záměr směnit a prodat část pozemku p.č. 191/10 (KN)
v k.ú. Čakov, který je ve vlastnictví obce. Část pozemku bude prodána a
směněna za část pozemku č.191/1(KN) v k.ú. Čakov. Část pozemku zůstane ve
vlastnictví obce.
Obec Čakov zveřejňuje tímto svůj záměr prodat a směnit pozemek p.č.
191/10 (KN) v k.ú. Čakov o výměře 182 m2 manželům Pavlovi Šandlovi a
Drahomíře Šandlové a manželům Ing. Jaroslavu Vávrovi a Martě Vávrové,
Čakov čp. 28.
Směna a prodej pozemku je prováděna za účelem narovnání a rozšíření cesty pro
stávaj ící a budoucí stavební pozemky na severní straně Čakova,
Z původní výměry pozemku poz. č. 191/10 o výměře182 m2bude geometrickým
plánem č.8112012 vypracovaným firmou Georeal s.r.o Benešov ponechán díl fo
výměře 19 m2 a přidán díl e o výměře 4m2 • Oba tyto pozemky budou sloučeny
s obecním pozemkem p.č.763-ostatní komunikace. Směna i prodej pozemků
bude proveden za stejnou cenu 100,-Kč za 1 m2• Tj. za 159 m2 15.900,-Kč
Dle § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích je nutné před schválením prodeje
pozemku v zastupitelstvu obce a uzavřením smlouvy o prodeji pozemku
zveřejnění tohoto záměru na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů tak, aby se
k tomuto záměru mohli občané vyjádřit. Až po tomto zveřejnění může obecní
zastupitelstvo rozhodnout o uzavření smlouvy o prodeji pozemku. Pokud by
obec záměr nezveřejnila, byl by tento právní úkon od počátku neplatný.
Obecní zastupitelstvo obce Čakov rozhodne o prodeji pozemku (schválení či
neschválení) na svém příštím zasedání po případných připomínkách a návrzích
občanů obce.
Tento záměr bude zveřejněn na pevné úřední desce umístěné na budově OÚ
Čakov v Tatouňovicích č.5 a rovněž na elektronické úřední desce umožňující
dálkový přístup na http://www.obeccakov.czlobeccakov/.
Geometrický plán č.81/2012 je přílohou tohoto zveřejnění záměru o směně a
prodeji pozemku.
V Čakově dne 4.6.2012
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Martin Schovánek
místo starosta

Ing. Vladimír Še
starosta
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