Obec Velenka
Velenka 44, 289 12 Sadská

Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů obec Velenka zveřejňuje:

Z Á M Ě R prodeje jednotlivých pozemků předem určeným zájemcům
pozemek
parc.č.

Celková výměra
pozemku dle KN/
výměra určená k
prodeji

Druh pozemku dle KN/ Cena za 1m2 stanovená
skutečné využití
znaleckým posudkem č.
7886-29-2022 ze dne
25.9.2022

17/1

212m2/ 212m2*)

Zahrada/ funkční celek s
RD

461,84 Kč/m2

24

165 m2/165m2*)

Zahrada/ funkční celek s
RD

461,84 Kč/m2

Část
8895m2/ 180m2 **)
Komunikace/ zahrada,
461,84 Kč/m2
pozemku
funkční celek s RD
252
*) skutečná výměra se může lišit podle skutečného zaměření
**) 180m2 je přibližná výměra části pozemku určeného k prodeji. Fyzicky je vymezena hranicí
současného oplocení. GP zhotoví obec Velenka po schválení záměru.
Pozemky, nebo jejich části, určené k prodeji, jsou majetkem obce Velenka, v k.ú. Velenka,
zapsané na LV č.1.
Odůvodnění: záměr obce byl zveřejněn na základě žádostí jednotlivých fyzických osob za
účelem narovnání majetkoprávních vztahů a uvedení skutečného stavu do souladu se stavem
uvedeným v katastru nemovitostí.
K záměru je možné se vyjádřit, přeložit nabídky nebo uplatnit připomínky, v termínu do 15 dnů
ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři OÚ Velenka.

Ing. Zlatuše Zemanová,
starostka obce Velenka

Ing. Zlatuše
Zemanová

Podepsal Ing. Zlatuše Zemanová
DN: cn=Ing. Zlatuše Zemanová,
c=CZ, o=Obec Velenka, ou=1,
email=ou.velenka@seznam.cz
Datum: 2022.11.23 10:51:17
+01'00'

vyvěšeno dne : 23.11.2022
Sejmuto dne :

IČO 00640697

Dat. Schránka: tuab8cg

Tel.: 325 598 057, mobil: 733 282 909

KB Nymburk, číslo účtu 33324191/0100
e-mail:

obec@velenka.eu

Informace o pozemku
Parcelní číslo:

17/1 

Obec:

Velenka [534871] 

Katastrální území:

Velenka [777781]

Číslo LV:

1

Výměra [m2]:

212

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Obec Velenka, č. p. 44, 28912 Velenka

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

22110  212

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Typ
Změna číslování parcel
 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk 
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.11.2022 08:00.
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Informace o pozemku
Parcelní číslo:

24 

Obec:

Velenka [534871] 

Katastrální území:

Velenka [777781]

Číslo LV:

1

Výměra [m2]:

141

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:

zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Obec Velenka, č. p. 44, 28912 Velenka

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

22110  141

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk 
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.11.2022 08:00.
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Informace o pozemku
Parcelní číslo:

252 

Obec:

Velenka [534871] 

Katastrální území:

Velenka [777781]

Číslo LV:

1

Výměra [m2]:

8895

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Obec Velenka, č. p. 44, 28912 Velenka

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk 
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.11.2022 08:00.
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cca 180m2

