
 

 
OBEC LABUTY, 

Labuty č. 30, 696 48  JEŽOV 
 

OBEC LABUTY  
V souladu s ustanovení § 39 odst. 1) zákona Parlamentu České republiky č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění z v eře jňu j e  
 
 

Z Á M Ě R   
Č .  3 / 1 7  

 
Druh záměru: p r o d a t   

Obec Labuty oznamuje, že hodlá prodat pozemek p. č. 2103/2 – ostatní plocha o 
výměře 25 m2 (viz. označená část na snímku). Uvedený pozemek vznikl oddělením dílu 
z pozemku p.č. 2103, který je ve vlastnictví obce Labuty v k. ú. Labuty.  K oddělení pozemku 
došlo na základě geometrického plánu č. 137-073/2016 vyhotovený Ing. Davidem Kupkou. 
Pozemek p.č. 2103 je zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov. 

 
 Podle ustanovení  § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) 
oznamuje obec Labuty svůj záměr s nakládáním nemovitým majetkem. Záměr obce prodat, 
směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec 
zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před  rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na 
úřední desce obecního  úřadu,  aby  se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své    
nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr 
nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. 
 

Bližší informace obdržíte na Obecním úřadě v Labutech ve středu od 8:00 do 12:00 hodin. 
  
 
 
 
         …………………………... 
                        starosta 
 
Vyvěšení záměru:  06. 06. 2017 
 
 
Svěšení záměru:  
 
Ve stejnou dobu vyvěšeno na elektronické úřední desce 
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