OBEC DOBREJOVICE
Zastupitelstvo obce Dobřejovice bude svém zasedání projednávat směnu pozemků parc. č' L53/Log,
L\3/LI1 a L53/LL1' dle geometrického plánu č. Loo7-84l2oŻo pro k. ú. Dobřejovice. V této
souvislosti vsouladu s ustanovení s 39 zákona č. LŻ8/Żoo0 sb., o obcích (obecní zŕízení),ve znění
pozdějších předpisů, zveřejňuje tento

zamer:
obec Dobřejovice, jako vlastník pozemků parc.č. I53/Lo9, I53/LL} a 153/111 nově

oddělovaných geometrickým plánem č'. Ioo7-84/2oŻo pro k. ú. Dobřejovice (o celkové výměře 201m2) z pozemků parc. č. L53/59 a L53/65 v k. ú. Dobřejovice, má záměr tyto pozemky směnit se
státním podnikem PovodíVltavy za účelemumožněnírealizace projektu stabĺlizace Dobřejovického
potoku na daných pozemcích. obec plánuje uvedené pozemky směnit za pozemek parc. č' I53/LL6
o výměře 943 m2, nově oddělovaný geometrickým plánem č. 7066-17 /2022 pro k. ú. Dobřejovice
z pozemku parc. č. I53/Ż v k. ú. Dobřejovice s cílem sjednotit majetkové poměry v ploše Nového /
Mlýnského rybníku a do budoucna zajistit jeho odbahnění.
V1
u,

|,:1ę)"-"'
Riuľ_
1fr

11

ałĺ
ł
I
I
I

t

e

i

to

ĺđ9

tffi

1ł,r''6

gr2

wo
tr/,

fiE

tffi

obec Dobřejovice

obecní úřad

Na Návsi 26,25'l- 01 Dobřejovice
lČ: Oo24oL4L, DlĆ: czoo24o!4']'
tel.: 323 637 tL2, mob.: 725 Ozt828

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184
e-mail: urad@dobrejovice.cz
Úřeaní hodiny:
pondělía středa 9:00 - 11:00 a ]_4:00 - 18:00

: starosta@dobrejovice.cz
Komerčníbanka, a.s. Havlíčkova13, Praha
čísloúčtu: 612220I l 0to0

e-mail

1

www.dobreiovice.cz

Zastupitelstvo obce vyzývá všechny fyzické a právnické osoby, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru uplatnily svoje návrhy, námitky, připomínky či nabídky a to v písemné
formě; adresa pro doručení-obecníúřadDobřejovice, Na Návsi 26,Ż5L0L Dobřejovice.
Záměr směnit dané pozemky uvedenému státnímu podniku nevylučuje možnost jiných osob podat
vlastní návrh, připomínku či nabídku.
Po uplynutí uvedené lhůty budou otázky spojené s prodejem projednány v orgánech obce.
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obec Dobřejovice
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Na Návsi 26,251- 01 Dobřejovice

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 l-84
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