Obec Kunkovice, Kunkovice 30, 768 13 Litenčice

Záměr prodeje nemovitosti
Obec Kunkovice zveřejňuje záměr prodeje obecní nemovitosti, a to pozemku par. č.
1342/2 v k.ú. Kunkovice u Litenčic, výměra 83 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vzniklého rozdělením pozemku par. č. 1342 v k.ú.
Kunkovice u Litenčic. Na části pozemku par. č. 1342/2 v k.ú. Kunkovice u Litenčic, tj.
na ploše 6,73 m2, se nachází podzemní stavba „Zaklenutí Kunkovického potoku –
Kunkovice“, která je ve vlastnictví fyzické osoby.

Pozemek par. č. 1342/2
v k.ú. Kunkovice u Litenčic

Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Kunkovice dne 3. 9. 2022.
Zájemci se mohou písemně hlásit na adrese OÚ Kunkovice, Kunkovice 30, 768 13
Litenčice, elektronicky na adrese obec.kunkovice@volny.cz, doručením do datové
schránky č. 8taa64q nebo osobně u starosty obce Ing. Romana Novotného nebo
místostarostky obce Mgr. Jany Smržové, v úřední dobu, tj. úterý od 17:00 – 19:00 hod.,
nebo v jinou dobu na výše uvedené adrese, a to vždy po předchozí telefonické
domluvě (mob. 732 457 941, 777 598 987), nejpozději do 19. 9. 2022.
Minimální prodejní cena výše uvedeného pozemku bude činit 15 250 Kč.
Dále, kupující bude povinen uhradit obci Kunkovice náklady ve výši 3 400 Kč za
zpracování Znaleckého posudku č. 30/5154/2022, ze dne 8. 8. 2022, a náklady ve výši
6 050 Kč za zpracování Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 177-259/2022,
ze dne 17. 6. 2022.

Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, spojený se zápisem vlastnického
práva kupujícího do KN, provede na své vlastní náklady kupující, který současně
uhradí i správní poplatek za tento vklad ve výši 2 000 Kč.
Pokud bude o prodávanou nemovitost zájem ze strany dvou a více uchazečů bude
nemovitost prodána za nejvyšší nabídnutou cenu.
Dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a
doplňků, se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k tomuto záměru prodeje
vyjádřit.
V Kunkovicích, dne 3. 9. 2022

Ing. Roman Novotný, DiS. v.r.
starosta obce
Vyvěšeno: 3. 9. 2022
Sňato:

