
ZÁMĚRY majetkoprávních úkonů Obce Dolany,
které budou projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva obce

dne 22.11.2018 od 20,00 hod. v KD Svrčovec

 Směna pozemku parc. č. 746 – druh pozemku orná půda, o výměře 826 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, ve vlastnictví Obce Dolany za pozemek parc. č. 747/2 – druh pozemku ostatní 
plocha, dobývací prostor, o výměře 659 m2, k. ú. Dolany u Klatov, ve vlastnictví p.

, bytem  za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Záměr  směny pozemku parc.  č.  746  –  druh pozemku orná půda,  o  výměře 826 m2,  k.  ú.  Dolany u  Klatov,  ve

vlastnictví Obce Dolany za pozemek parc. č. 747/2 – druh pozemku ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 659

m2, k. ú. Dolany u Klatov, ve vlastnictví p. , bytem byl vyvěšen od 6.9.2018

do 26.9.2018 a schválen ZO dne 25.9.2018.

 Odkup pozemku parc. č. 792/3 – druh pozemku orná půda, o výměře 75 m2 a pozemku 
parc. č. 792/4 – druh pozemku orná půda, o výměře 58 m2, vše k. ú. Malechov, od 

, bytem  za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
20,- Kč/m2. 

 Odkup pozemku parc. č. 563/1 – druh pozemku lesní pozemek, o výměře 5162 m2, 
pozemku parc. č. 576 – druh pozemku lesní pozemek, o výměře 610 m2, pozemku parc. č. 
795/1 – druh pozemku lesní pozemek, o výměře 2246 m2, pozemku parc. č. 883/1 – druh 
pozemku lesní pozemek, o výměře 4457 m2, pozemku parc. č. 887 – druh pozemku lesní 
pozemek, o výměře 5439 m2 a pozemku parc. č. 871 – druh pozemku lesní pozemek, o 
výměře 4442 m2, vše k. ú. Řakom od p. , bytem , 

 jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideální 1/5, od p. 
, bytem  jako spoluvlastníka pozemku v

rozsahu ideální 1/5 a od p. , bytem č, 
 jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideální 1/5, p. , 

bytem  jako spoluvlastníka pozemku v 
rozsahu ideální 1/5 a od p. , bytem

,  jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideální 1/5 za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 264.187,- Kč. 

V Dolanech 6.11.2018

Vyvěšeno na úř. desce:  6.11.2018                                Vyvěšeno na el. úř. desce: 6.11.2018
Sejmuto z úř. desky:                                                         Sejmuto z el. úř. desky:


