Obec Březník
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
Na základě ustanovení § 39 a odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Obec
Březník zveřejňuje tento záměr:
V souladu se schváleným záměrem zastupitelstva obce ze dne 9. 1. 2008 prodávat stavební
parcely vytyčené GP č. 344-379/2007 v lokalitě Za branou a na základě potvrzení jeho
platnosti usnesením č. 25/2016 přijatém na zasedání č. 03/2016 dne 16. 6. 2016 zveřejňuje
obec záměr prodat následující pozemkové parcely určené územním plánem obce pro bytovou
výstavbu:
p. č.: 1303/8 orná půda, výměra 778 m2
Omezení vlastnického práva: Právo zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění kabelů NN, pojistkové a rozpojovací skříně ve prospěch: E.ON
Distribuce, a.s., F. A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice,
RČ/IČO: 28085400
p. č.: 1303/7 orná půda, výměra 676 m2 a 1303/4 ostatní plocha, výměra 109 m2, jako jeden
celek
Bez omezení vlastnického práva
p. č.: 1303/6 orná půda, výměra 703 m2 a 1303/3 ostatní plocha, výměra 51 m2, jako jeden
celek
Bez omezení vlastnického práva
a to vše v obci Březník, okres Třebíč, katastrální území Březník, zapsané LV 10001 ve
prospěch obce Březník.
Prodejem těchto pozemků dokončuje obec realizaci bytové výstavby v části obce Za branou a
jejich prodej uskutečňuje za stejných podmínek jako v předchozím případě. Cena je stanovena
nejméně na 220 Kč/m2, za podmínek, že kupující na tomto pozemku postaví a zkolauduje
dům pro bydlení a zřídí si zde trvalý pobyt a to vše pod smluvní pokutou.
Na uvedené pozemky se vede dlouhodobě pořadník.
Své návrhy, podněty a připomínky můžete zasílat na OÚ Březník do 15 dní po zveřejnění
tohoto oznámení. Obec Březník si vyhrazuje právo záměr pronájmu zrušit a neuzavřít
smlouvu se žádným ze zájemců případně se i odchýlit od uvedených podmínek.

Ing. Ladislav Malach
starosta obce
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