OBEC RAŠOV,RAŠOV 50
679 23 Lomnice u Tišnova
Obec Rašov zveřejňuje v souladu a ustanovením

§ 39, odst. 1, zákona o obcích (obecním zřízení)

v platném znění:
Záměr na směnu pozemků
Obec Rašov provede v rámci narovnání majetkoprávních vztahů přesun obecní účelové komunikace
p.č.2381.Směnou pozemků budou dále dotčeny pozemky p.č.2379/1 a p.č. 2380.
Všechny směnou dotčené pozemky se nachází v obci Rašov,kastastrální
okres Brno - venkova jsou zapsány a vedeny u katastrálního
pracoviště Brno - venkov.

území Rašov (kod 739511)

úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální

Výměra směnou dotčených pozemků před směnou :
Pozemek p.č.2381 ve vlastnictví obce Rašov zapsaný a vedený na LV č. 1.Výměra 687 m2
Pozemek p.č.2379/1 zapsaný a vedený na LV Č. 128. Výměra 5959 m2
Pozemek p.č.2380 zapsaný a vedený na LV 248. Výměra 2816 m2
Výměra směnou dotčených pozemků po směně:
Pozemek p.č.2381 ve vlastnictví obce Rašov zapsaný a vedený na LV Č. 1 Výměra 687 m2
Pozemek p.č.2379/1 zapsaný a vedený na LV Č. 128. Výměra 5959 m2
Pozemek p.č.2380 zapsaný a vedený na LV 248. Výměra 2816 m2
Bližší informace k výše uvedenému záměru mohou občané obdržet na obecním úřadě Rašov v
úředních hodinách.
Občané se mohou k výše uvedenému záměru vyjadřovat ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne vyvěšení.

-iiiť~
starosta

Obec Rašov
Rašov 50
679 23 Lomnice
IČO: 00532151
Vyvěšeno:

19.7.2018

ev

Informace o pozemku
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Parcela katastru nemovitostí
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Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického

práva

Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
"ízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává K<;l.~~tgí!oí.~J~s,l..p.r:Q.J.!h9.m9.r:~)!~k~.k.r:<;l.i.
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Zobrazené

údaje mají infonnativní

charakter.
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