Záměr obce Bukovinka směnit pozemky
Obec Bukovinka uveřejňuje podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svůj záměr směnit pozemek ve vlastnictví obce, parcelní
číslo 314/22 o výměře 35 m2, ostatní plocha; ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 1 v
katastrálním území Bukovinka, obec Bukovinka, okres Blansko, vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, a to s pozemkem parcelní číslo 1/10 o
výměře 49 m2, orná půda, zapsaným na LV č. 160, v katastrálním území Bukovina, obec
Bukovina, okres Blansko, zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.
Cena nemovitostí prvního i druhého ze shora jmenovaných pozemků byla stanovena dohodou
účastníků cit. směnné smlouvy, a to za částku 500,- Kč za 1 m2; celkem 17.500,-Kč (slovy:
sedmnáct tisíc pět set korun českých) za první pozemek a 24.500,-Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc
pět set korun českých) za pozemek druhý.
Rozdíl mezi cenou nemovitosti první a cenou nemovitosti druhé činí 7.000,- Kč. Tento cenový
rozdíl kupních cen si smluvní strany vypořádají vzájemným zápočtem těchto cen s tím, že obec
doplatí druhému směňujícímu v plné výši jednorázově a bezhotovostně na jeho účet sedm tisíc
korun nejpozději do 10 (deseti) dnů po doručení originálu směnné smlouvy, opatřené
vyznačeným rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického
práva dle této smlouvy jejím účastníkům.
Směna pozemků byla dohodnuta smluvními stranami za účelem získání části pozemku
zapsaném na LV č. 160 obcí, a to pro vybudování autobusové zastávky pro obec Bukovinka.
K tomuto záměru obce se mohou občané Bukovinky vyjádřit písemně, na adresu obce
Bukovinka, Obecní úřad Bukovinka čp. 126, 679 05 Křtiny, s doručením nejpozději do 29. 9.
2020. K pozdějším reakcím doručeným po tomto termínu nemusí být brát již zřetel.
Obec Bukovinka si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.
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