
Měsýs ÍÝepomyšl, olcres Louny, 439 7I }trepomyší
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ZAMER MESTYSE NEPOMYSL
č.6/2010

o prodeji pozemků ve v'l'astnictví měs\lse, který se bude projed'nó'vct
na 47. veřejném zasedóní zastupitelstva městyse xlepom)lŠl

dne 24.A9.2010

ZastupiteÍstvo městyse Neporuyš! se na svém 46. veřejnéru zased'dní dne
27'08.2010 av souladusustan.oveniry $ }2 odst. 1o g 39 odst, ] záko#a
č. ] 28/2000 s'&. o obcích ve zněni pozdějšícÍt' znzěn a doplňků, usnesl.o přijmout
a zveřejnit zdměr prodat ze svého majetku níže uvedené pozemÍql:

Městy's IÝepomyšl ie vlastníkem pozemku..

č. 128/2 o uýmžřě 276 m2, druh zahrada
r. izg o i;,mai 176 Íi, ctruh zbořeniště, zastavěnó plocha a nódvoří
č, 3405/1ó a i161tu 2% frť, druh ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v měsQsu Nepomyšl a k.ú. }Ýepomyšl.
Tyto 3 pozemlql jsott předm,ětem tolzottl zátněru.
Cena pozemku č. ]28, č.129 a č. 3405i16 čini 25,* Kč,rtt, + naklady spajené
s převodeyn 500,- Kč + 6.050,- Kč za zeměrněřické prťrce

odůvodnění:
Podóní žd.dosti na prodej výše uvedených pozem.kťi z majetku městyse IÝepomyšl.

Paučení:
občané se mo|tou k tomuto záměru městyse vy1ódřtt a připadrtě předložit své
nabíd'lql do ] 5 dnii ode drte zveřejnění to?toto zóměru úřadem městyse v
!,Iepomyšli. Po uplynutí uvedené ÍÍt{ity btld,e uved'ený zá.měr s připomínkami nebo
nabídkamí občanů předložen zaseddní zastupitelstva městyse k prcjednání.

V }Ýepomyšli dne 0I.09.20I0

Vyvěšeno 
%0 2 -09. 20í0

ffi*-
Ing. Jrtroslav Vóvra

wístostcrosta
Josef Lněniček

stGrosta
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SezIiam souřadnic iS-JTSK)
Čís1C oodU souřa(lr,j:e pi(' zápis do

YxKód
81911r.31 1017410.18 3
819110.94 107-7 4L5.12 3
819107.39. 10i7407.81 3
819112.51. 101?405.7? 3
819099.20 1017392. 60
819095.33 1011386.00
8 1 91 10 . 0 6 r0r1 41"1 .'11
819106. 96 1017420.53
819092.43 1017378.72
819089.26 I0t1361.-71
8190r7.12 10i7366.85
819073.16 1011366,86
819047.28 1017373.56
819068. 95 1017383.85
819069.15 1017362.52
8190?7.34 1,01-'J jlr .29
8190s2.08 101?375.84
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