ol}EC LANOV

zvEŘDJNňNí zÁnrĎnu
Obcc Lánov v soulatlu s ust. § 39 z:i|<ona č. 12812000 Slr., o obcíc|r (obecní zřízcrrí), vc
znčnípozclčjšíclrpřcdpisů, zveřc.jňuje zriměr

- části pozerlku p, č. 1 173/8 o

výrrrěře max. 220 m' v k. ú. Prostředrrí Látrov (ostatttí
plocha/jiná plocha) za cenu dle Zásad,t1.1,00 KčÁn2/r,ok (za účelemna zahradrr);
- dvou částípozemklr p. é. 1404/6 o celkové výměře rrrax. 2 300 n^t2 v k. ír. Prostřední Lánov
(orná pťrda) za cenu dle Zásad, tj. 1 ,00 i(čÁl2irok (využitírra rrskladrlění dřeva).

IL PRODEJE
- částípozemkťr p, č. 167811 a p. č. 1678l2 o výrrrěře 2x cca 900 nr2 v k. ťl. Prostřední Lánov
(ostatní plocha/marripulační ploclra) za cenr.r 700 Kč/rrr2 + náklady rra GPL + náklady rra
rca|ízaci stnlouvy;

GPL ó. 1021-13012017 zp.p. č. 845/1 o
výnrěře 316 všc vk. ťr. Prostřední Lánov (trvalý tt,avní porost) za cenll 100 Kč/m2 + 1/3
náklady rra GPL + náklady tla realizaci snrlorrvy;
- pozenrku p. č. 845/1 o výměře 86 m2 vzniklého dle

č. 845115 o výměře 72 m2 vznl\<lého dle GPL ó. 1021-13012017 z- p. p. č. 84511
o výrrrěře 316 m2 a p. p. č. 84512 lrr2 o výtnčřc 6 136 nlZ vše v k, ťr. Prostředr-rí Lárrov (tlvalý
tlavní polost) za cenu 100 Kčim2 + 1/3 náklady na GPL + náklady na realizaci snrlouvy;
- pozenrku p.

GPL č. 1021-130/2017 zp. p. č,84511
o výrněře 316 rrr2 a p. p. é. 845/2 o výměře ó 136 n2 vše v k. ťr. Plostřední Lánov (ostatní
plocha/jiná plocha) za cetru 100 Kč/nr2 + l/3 rráklacly na GPL + rráklady na realizaci snrlouvy;
- pozemku p. č. 845/16 o výrněře 86 nr2 vzniklélro dle
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V Lánově

dne:

Ing. Josef Kalenský, v. r.
staroSta

2l. 6.2018

na Obecnírn ťrřadě v Lánově, starosta lrrg. Josef Kalenský,
tel.: 725 951 122 nebo osobně po clohodě v úředníclr lroclinácl-r v pondělí 8:00 - 17:00 hod. a
ve středu 8:00 - l7:00 lrod.

Dalšíinforrrracc

vvvcseno

záj crrrcťrrr-r podá

dnez1 6 20l8

sejrnuto dne: 9.

7

.

2018

k2rď

obecní ítřad Lárrov

