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Vyvěšeno: 4.9.2019 

Sejmuto:  

                 OBEC KRÁSNÉ 

   Krásné č.p.15 
          538 25 Nasavrky 

 

 
Zveřejnění záměru č. 6 /2019 

Obce Krásné 

Obec Krásné jako vlastník nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim: 

parcelní číslo 217, číslo LV: 10001, výměra 1216 m
2
, druh pozemku – trvalý 

travní porost, nacházející se v k.ú. Polánka, obce Krásné a 

parcelní číslo 223/13, číslo LV: 10001, výměra 760 m
2
, druh pozemku – ostatní 

plocha, nacházející se v k.ú. Polánka, obce Krásné a 

parcelní číslo 34/1, číslo LV: 10001, výměra 2691 m
2
, druh pozemku – ovocný 

sad, nacházející se v k.ú. Polánka, obce Krásné a  

parcelní číslo 223/48, číslo LV: 10001, výměra 426  m
2
, druh pozemku – ostatní 

plocha, nacházející se v k.ú. Polánka, obce Krásné a  

parcelní číslo 223/51, číslo LV: 10001, výměra 14 m
2
, druh pozemku – ostatní 

plocha, nacházející se v k.ú. Polánka, obce Krásné. 

parcelní číslo 223/1, číslo LV: 10001, výměra 6554 m
2
, druh pozemku – trvalý 

travní porost, nacházející se v k.ú. Polánka, obce Krásné. 

tímto zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, záměr: 
 

prodej/pronájem pozemků nebo jejich částí  
 

Součástí tohoto záměru je plánek, kde jsou pozemky zvýrazněny. 

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej 

nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů 

před projednáním Zastupitelstva obce vyvěšením na úřední desce obecního 

úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 

 

O prodeji či pronájmu je oprávněno rozhodnout jedině Zastupitelstvo obce na 

svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou 

občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům 

obecního úřadu. 

V Krásném dne: 4. 9. 2019                             

Milan Nepovím 

  starosta obce 
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