
MĚSTO ROKYCANY 

Odbor rozvoje města 

Masarykovo náměstí  1, Střed 

337 01  Rokycany 

 

 
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, a rozhodnutí Zastupitelstva města Rokycany dne 14.3.2016 pod číslem 

usnesení 4094 

 

Z v e ř e j n ě n í   i n f o r m a c e 

Záměr  prodeje 
 

Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 22/2016/ORM - prodej části pozemkové 

parcely p. č. 81/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené na základě 

geometrického plánu číslo 162-85/2016 jako nová (nezapsaná) pozemková  

parcela p.č. 81/15  o výměře 108 m² v k.ú. Přešín, obec Čížkov, minimální 

cenová nabídka  je 100,- Kč/m². 

 

Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 23/2016/ORM - prodej části pozemkové 

parcely p. č. 81/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené na základě 

geometrického plánu číslo 162-85/2016 jako pozemková  parcela p.č. 81/4  o 

výměře 72 m² v k.ú. Přešín, obec Čížkov, minimální cenová nabídka  je 100,- 

Kč/m². 
 

Zájemce v nabídce uvede své jméno/název, datum narození/identifikační číslo a adresu/sídlo.  

 
Své nabídky, připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem  

 

 

„NEOTVÍRAT – doplnit číslo příslušného záměru/2016/ORM“ 

 

 

a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději 23.5.2016 do 12:00 hodin na  

podatelnu Městského úřadu Rokycany: 

 

Městský úřad v Rokycanech 

Podatelna 

Masarykovo náměstí 1 

Střed 

337 01 Rokycany 

 

Na později došlé nabídky nebude již  brán zřetel. 
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Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu Rokycany, odbor rozvoje města, Mgr. 

Martin Ouda, tel.: 371 706 151, mob. 608 681 086 e-mail: martin.ouda@rokycany.cz 

 
 

 

 

 

V Rokycanech dne  29.4.2016 

                                                         

                                                             

                                                                                                        Ing. Jiří Hlad 

                                                                                              vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

 

Přílohy: - geometrický plán č. 162-85/2016 s vyznačením záměrů 

mailto:martin.ouda@rokycany.cz
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

rozdělení pozemku

162-85/2016

Plzeň-jih

Čížkov

Přešín

Blovice 2-6/32

. dubna 2016 /2016

Ing. Václava Arnoštová

1847/99

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému

v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.
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