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V Nekoři dne 24.9.2021 

 

 

Veřejná vyhláška 

5 /2021 P/N 

 
Obec Nekoř zveřejňuje  na základě  zák.č. 128/2000 Sb. § 39   ZÁMĚR prodeje 

• pozemku parc. č. 3029/2  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169m2 

• části p.p.č. 3029/3 ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP-1159-18/2021: 

• část označená jako nová p.p.č. 3029/7 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 14 m2,  

• část označená jako nová p.p.č. 3029/6 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 37 m2 

• část označená jako nová p.p.č. 3029/5 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2,  

nacházející se na  k.ú. Nekoř v majetku Obce Nekoř.  

  

  Cena  prodávaných pozemků je stanovena  dle  cenového  návrhu odhadce nemovitostí  Ing. 

Jiřího Šmoka, číslo cert. 58 -   pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným 

povrchem – 80 Kč/m2.   Kupní  smlouvou se dořešují majetkoprávní vztahy na  předmětných 

pozemcích  v souladu se skutečností v terénu.  

 

GP-1159-18/2021 ze dne 25.6.2021 vyhotoveným  firmou GEODES – geodetické práce s.r.o., 

Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí  byla  

z  pozemkové parcely  č. 3029/3 ostatní plocha, ost. komunikace, obec a katastrální území Nekoř, 

okres Ústí nad Orlicí o výměře 2924m2 oddělena: 

- část označená jako nová p.p.č. 3029/7 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 14 m2,  

- část označená jako nová p.p.č. 3029/6 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 37 m2 

- část označená jako nová p.p.č. 3029/5 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2,  

z  pozemkové parcely  č. 1219/2 zahrada, obec a katastrální území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 

o výměře 1392m2 oddělena: 

- část označená jako nová p.p.č. 1219/3 zahrada o výměře 121 m2,  

 Tímto se dořešují majetkoprávní vztahy na  pozemcích využívaných jako veřejně přístupná 

účelová komunikace   a uvádějí se  do souladu se  skutečností  v terénu.  

  

Zájemci mohou podat žádosti o směnu výše uvedených parcel či předložit písemným podáním 

případná vyjádření k tomuto záměru obce  -  osobně v kanceláři Obecního úřadu v Nekoři  nebo 

zaslat na adresu OÚ Nekoř 561 63 Nekoř 330 nejpozději do 15.10.2021 /den doručení/. K 

podáním po tomto termínu nebude přihlíženo. Bližší informace o je možno získat na Obecním 

úřadu v Nekoři, tel. 724 181 465. 

 

Vyvěšeno dne: 24.9 . 2021 

Sňato dne:         

 

         Ing. Jiří Pomikálek,  

                  starosta obce Nekoř 

 

Příloha:  GP   1159-18/2021 
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