OBEC DOBŠICE
Brněnská 70
67182 DoBŠlcE

zÁuĚn zAsTuplTELsTvA oBcE DoBšlcE
o PRoDEJ| NEMoVlTosTl
Název nemovitosti

Reálná cena majetku v Kč :
pozemek :

:

Pozemek

umístěnínemovitosti

:

koryto vodního toku Leska
viz výpis z KN

parcela číslo
pozemek p.č.255l57 - výměra 567m2
pozemek p,č.255/58 - výměra 378m2
pozemek p,č.255/59 - výměra 359m2
katastrální územi:
:

Dobšice u Znojma

druh - kultura
p.č.255157 - vodní plocha
p.č. 255i58 - vodní plocha
p.č. 255/59 - vodní plocha
Bytové jednotky:

č. 08/20í 9

cena není stanovena

Stavby:
Stroje azařizeni:
Základni prostředky :
Předměty postupné spotřeby:

CELKEM
Zadatel

:

0,0c
0,0C
0,0c
0,0C

Cena nenístanovena

Navrhovaný účelvyužití:
Vodní plocha

:

Omezení vlastnických práv

:

připomínky a nabídky podávejte do 15 dnů ode dne vyvěšení na podateIně
Obecního úřadu v Dobšicích,Brněnská70,671 82 Dobšice
Záměr schválen ZO dne

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

:

:

:

Elektronicky vyvěšeno dne:

21,10.2019
31,10.2019
15.11.2019
3'1

.10.2019

"2-
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