Obec Helvíkovice
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
prodej obecního pozemku:
Pozemek parcelní číslo 60/16 v k.ú. Helvíkovice
výměra 13 m2
druh zahrada.
Jedná se o pozemek, který je součástí zahrady u č.p. 147.
Pozemek je veden na LV 10001 a výhradním vlastníkem je Obec
Helvíkovice.
Zveřejnění závěru prodeje pozemku bylo schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 296 ze dne 25.6.2018.
Dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů musí být záměr obce nakládat s majetkem zveřejněn 15 dnů
před projednáním v zastupitelstvu obce.

V Helvíkovicích dne 28.11.2018
Jana Kolářová v.r.
starostka
Vyvěšeno: 28.11.2018
Sejmuto:

Obec Helvíkovice
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
prodej obecního pozemku:
Část pozemku parcelní číslo 4412 v k.ú. Helvíkovice
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 774-47/2018
označená par.č. 4412/2
oddělená výměra: 241 m2
druh: ostatní plocha
způsob využití: ostatní komunikace
Jedná se o pozemek, který sousedí s komunikací nad č.p. 130, viz
přiložený GP.
Pozemek je veden na LV 10001 a výhradním vlastníkem je Obec
Helvíkovice.
Zveřejnění závěru prodeje pozemku bylo schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 307 ze dne 24.9.2018.
Dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů musí být záměr obce nakládat s majetkem zveřejněn 15 dnů
před projednáním v zastupitelstvu obce.
V Helvíkovicích dne 28.11.2018
Jana Kolářová v.r.
starostka
Vyvěšeno: 28.11.2018
Sejmuto:
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