
OBEC KVILDA

datum: 27.května2020 r,yřizuj e : Václav Vo stradovský

ZveŤejnění záměru

obec Kvilda tímto ve smyslu ust.$ 39 odst. 3 zákonaš.I28l2O00 Sb., o obcích,
v platném znění zveřejňuje svůj záměr prodat část pozemeku parc. č.275149 v k.ú. a obci
Kvilda (budoucí 275161 - 25 m2), nacházející se v majetku obce. Zapsaných v katastru
nemovitostí' vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm
Prachatice na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Kvilda.

Případní zé$emci o prodej uvedené nemovitosti mají možnost sdělit obci Kvilda
své návrhy do doby ukončení zveřejnění tohoto zátměru.

obec Kvilda si lyhrazuje právo od qfše uvedeného záměruodstoupit.

Tento zámťr byl zveřejněn ve dnech :

Vyvěšení na úřední desce: 27,května2020

Sejmutí zuÍední desky:

Václav Vostradovský
starosta obce

384 93 KVILDA 1 7, ou.kvilda@tiscali.cz, www.kvilda.sumava.netlou,
telefon, fax +420 388435532, starosta obce +420 388435522,

ICo: 002 50 511, ČSoB Vimperk :155234194/0300
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Seznam souřadnic (S-JTsK)
ČÍslo bodu Souřadnice pro zápis do KN

Y X Kód kv. Poznámka
k.ú' Kvilda (678350)
187.201 8í 9957.78
187-208 819926.40

't 819934.84
2 8'1 9931 .84
3 819927.96
4 819930.94

1153095.33 3 znak z Plastu
1153144.1'l 3 znakzkamena

1 153í 30.99 3 znak z pla'stu

I 153135.65 3 znak z Plastu
1 153133.33 3 znak z Plastu
1153128.58 3 znakzPlastu

GEOMETRICKY
PLÁN pro

rozdělení pozemku

Gmmetrický plán ověři| rúředrĚ opnívněný zeměměřický inžený: stejnopis ověři| riředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmeni: 
Inp. Jaroslav Grabmúller

Jméno. příimeni:
Ino. Jaros|av GrabmÚ||el

Cislo po|ožky seznamu uředně 66) B5
opráWěných Zeměměřických inžen1frů :

ČÍsIo poloŽky semmu uiedně
oprávněných zeměměřických inžen}hů: 662/95

on". 28.2.202Q Čislo, |412020 Dne: 9.3'2o2o Císlo: 1 14t2o2o

Nál€ŽitosÍni a pŤesností odpovídá právním předpisům
Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elekfionické

oodoM uloženému v dokumentaci katastrálního uřadu.

vyhotovitel: Elektrostav Strakonice s r'o'

Písecká 283

386 01 Strakonice

Katastrální úřad souhlasi s ďísloYáním parcel.

KÚ pro Jihočeský kraj
KP Prachatice
Marie Krausová
PGP-2L612020-306
2020.03.06 09:40:37 CET

0věřeni stejnopisu g€om€trického plánu v listinné podobě.

Číslo olárru: 
.I05-36812020

okres: Prachatice

Obec: Kvilda
Kat. územi: Kvilda
Mapový list: KM-D
Dosavadním vlďtniK"lm pozemkťl byla poskýnuta možnost

semámit g€ v teÍénu s průtrhem nauhovaných nových lťmig
kteÍé by|y oaačeny př€depvným způmbem aakem 2 p|asfu


