Obec Trboušany
Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice, iČ: 00365726, tel.: 546421541, email: ou@tibotisany.cz

Obec Trboušany, dne 12. 10. 2021

Obec Trboušany
zveřejňuje
podle ~ 39 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisu,
z á m ě r prodat jednotlivě pozemky zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. Ú.
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pozemek parc.č. 454/120 o výměře 1068 m2,
pozemek parc.č. 454/236 o výměře 832 m2,
pozemek parc.č. 454/237 o výměře 965 m2,
pozemek parc.č. 454/238 o výměře 978 m2,
pozemek parc.č. 454/239 o výměře 978 m2,
pozemek parc.č. 454/240 o výměře 978 m2,
pozemek parc.č. 454/241 o výměře 978 m2,
pozemek parc.č. 454/242 o výměře 978 m2,
pozemek parc.č. 454/243 o výměře 978 m2,
pozemek parc.č. 454/244 o výměře 967 m2,
pozemek parc.č. 454/248 o výměře 1043 m2,
pozemek parc.č. 454/249 o výměře 1018 m2,
pozemek parc.č. 454/250 o výměře 993 m2,
pozemek parc.č. 454/251 o výměře 953 m2,

za kupní cenu ve výši 2.200,- Kč za 1 m2 (obec Trboušany není plátcem DPH)

Zájemci o koupi jednotlivých nemovitých věcí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat svou
žádost v souladu se Zásadami prodeje pozemků určen‘~ch k v‘~stavbě v lokalitě „Niva, Etapa
Z2/2“, které byly schváleny zastupitelstvem obce Trboušany na svém zasedání konaném dne
8. 10. 2021 pod č. usnesení 7/5, které tvoří přílohu k tomuto záměru, obsahující kromě zásad
regulativ pro výstavbu rodinných domu, vzor žádosti a mapu s rozmístěním pozemku a jejich
výměrami.
Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Trboušany na jeho zasedání konaném dne 8. 10.
2021, usnesením č. 4/5.
Jaromír Kubant
starosta obce Trboušany
Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 10. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 28. 10. 2021
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