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

dne 31.5.2018 od 20,00 hod. v KD Svrčovec
         

 Záměr o pronájem prostor sloužících k podnikání na pozemku st. 53/3 k. ú. Dolany u Klatov,
jehož součástí je stavba - budova čp. 189 -prostor 1.03 a to prostor 1.06 a prostor 1.07.

 Záměr prodeje pozemků parc. č. 1853/12 – druh pozemku orná půda, o výměře 10201 m2,
parc. č. 1853/5 – druh pozemku orná půda, o výměře 187 m2, a parc. č. 1840/4 – druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m2, vše k. ú. Klatovy za kupní
cenu ve výši 100,- Kč/m2. 

 Prodej pozemku parc. č. 352/18 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 188
m2, k.  ú.  Dolany u Klatov se zřízením věcného břemene služebnosti  – vedení  splaškové
kanalizace  na  pozemku  parc.  č.  352/18  k.  ú.  Dolany  u  Klatovy,  vedené  dle  GP č.  564-
111/2018, zpracovaného fi Geodézie Bohemia s.r.o., Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00. 

Záměr  prodeje  byl  zveřejněn  od  29.3.2018  do  17.4.2018  a  schválen  zastupitelstvem  obce
usnesením č. 35 ze dne 17.4.2018. 

 Záměr prodeje pozemku parc. č. 352/7 – druh pozemku zahrada, o výměře 23 m2, k. ú.
Dolany u Klatov, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 plus 21 % DPH, a za
podmínek schválených ZO usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017. 

 Záměr prodeje pozemku parc. č. 32/1 – druh pozemku zahrada, o výměře 706 m2, o výměře
706 m2, k. ú. Dolany u Klatov za účelem výstavby rodinného domu. 

 Uzavření  smlouvy o zřízení  věcného břemene – služebnosti  č.  IV-12-0012201/VB/002  v
souvislosti s  akcí Svrčovec, KT, p.č. 748/1, kNN -  souhlas s umístěním zemního kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 748/2 a parc. č. 892/1 k. ú. Svrčovec

 V Dolanech dne 14.5.2018
Vyvěšeno na úřední desce: 14.5.2018                 Vyvěšeno na el. úř. desce: 14.5.2018
Sejmuto z úř. desky:                                                    Sejmuto z el. úř. desky: 


