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Uzávěrka:  25.2.2019

Sejmuto:

     Obec Koroužné vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
v jeho platném znění následující záměr dispozice s nemovitým majetkem v jejím vlastnictví:

1.  Pronájem pozemků v k.ú. Kobylnice nad Svratkou:
 Pozemku p.č. 44/1 ostatní plocha o výměře 674 m2,
 pozemku p.č. 44/2 ostatní plocha o výměře 790 m2,
 pozemku p.č. 44/3 ostatní plocha o výměře 163 m2,
 pozemku p.č. 44/7 ostatní plocha o výměře 790 m2,
 pozemku p.č. 44/8 ostatní plocha o výměře 790 m2,
 pozemku p.č. 44/9 ostatní plocha o výměře 800 m2,
 pozemku p.č. 44/10 ostatní plocha o výměře 800 m2,
 pozemku p.č. 44/11 ostatní plocha o výměře 996 m2,
 pozemku p.č. 44/12 ostatní plocha o výměře 1666 m2,
 pozemku p.č. 44/13 ostatní plocha o výměře 1240 m2,
 pozemku p.č. 44/14 lesní pozemek o výměře 782 m2,
 pozemku p.č. 134 ostatní plocha o výměře 593 m2,
 pozemku p.č. 91/1 orná půda o výměře 1381 m2, 
 pozemku p.č 91/2 orná půda o výměře 401 m2,

2.  Pronájem pozemků v k.ú. Koroužné:
 pozemku p.č. 171/1 trvalý travní porost o výměře 1049 m2,
 pozemku p.č. 171/2 orná půda o výměře 1656 m2,
 pozemku p.č. 171/3 trvalý travní porost o výměře 1560 m2.

3.  Pronájem pozemků v k.ú. Švařec:
 pozemku p.č. 451/3 orná půda o výměře 2194 m2,
 část pozemku p.č. 378/1 trvalý travní porost o výměře 2900m2,
 část pozemku p.č. 371 trvalý travní porost o výměře 460 m2.

4. Pozemky v k.ú. Koroužné:
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• pozemku p.č. 16 o výměře 259 m2

Pozemky v k.ú. Švařec:
• pozemku p.č. 439/2 trvalý travní porost o výměře 5 425 m2,
• pozemku p.č. 439/5 trvalý travní porost o výměře 4 192 m2. 

Upozornění: Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá Obecní úřad Koroužné ve lhůtě do
15 dnů od data zveřejnění tohoto záměru na úřední desce obecního úřadu.

                                                                                               Ing. František Dospíšil,
                                                                                                      starosta obce
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