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Č.j. 1/2021
V Komárově dne 23. 4. 2021

Záměr směny
pozemků ve vlastnictví obce Komárov v k. ú. Komárov u Mladějovic
Obec Komárov v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních),
ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr směny částí nově vzniklých pozemků dle
Geometrického plánu č. 270-3/2021 ze dne 25. 3. 2021 z důvodu realizace projektu
CHODNÍKY v obci v souladu s projektovou dokumentací Bezpečnost chodců v Komárově,
2. etapa – Chodník podél sil. III/44421 a III/4451 zpracovaná Ing. Janem Hvoreckým –
Hvprojekt, projektová činnost ve výstavbě, Železná 110, Vrbno pod Pradědem.
•
•
•

Pozemek parc. č. 335 – ostatní plocha o původní výměře 1.171 m2 bude rozdělen na
pozemek parc. č. 335/1 o výměře 1.046 m2 a pozemek parc. č. 335/2 o výměře 125 m2;
Z pozemku parc. č. 416/1 – ostatní plocha o původní výměře 3.475 m 2 bude vyčleněn
pozemek parc. č. 416/11 o výměře 31 m2;
Pozemek parc. č. 184 – zahrada o původní výměře 389 m2 bude rozdělen na pozemek
parc. č. 184/1 o výměře 347 m2 a pozemek parc. č. 184/2 o výměře 42 m2.

Směna bude provedena dle geometrického plánu a souhlasu s dělením pozemků.
Bližší informace poskytne starostka obce Ing. Lucie Konupková na tel. čísle 724 196 789.
K tomuto záměru mohou podat občané námitky prostřednictvím Obecního úřadu Komárov.
O uzavření směnné smlouvy bude jednáno a rozhodnuto na veřejném zasedání Zastupitelstva
obce Komárov. Obec Komárov si vyhrazuje právo i po zveřejnění svého záměru od tohoto
záměru odstoupit.

Za Obec Komárov
Ing. Lucie Konupková v. r.
starostka obce Komárov
Příloha č. 1 – Vyznačení pozemků na katastrální mapě
Zveřejněno na úřední a elektronické desce dne: 23. 4. 2021
Sejmuto z úřední desky dne:

