
Obec Nekoř 
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IČO 00279269 

Tel.: 465 625 122, 724 181 465 

www.nekor.cz; e-mail: ounekor@orlicko.cz;  starosta.nekor@orlicko.cz 

 

V Nekoři dne 16.7.2019 

 

 

Veřejná vyhláška 

7 /2019 P/N 
 

Obec Nekoř, Nekoř 330, 561 63, IČ 00279269  zveřejňuje  v souladu  se  zák.č. 128/2000 Sb.  

o obcích (obecní zřízení) dle § 39  

 

ZÁMĚR  OBCE NEKOŘ  č. 7/2019 prodat:  

- část p.p.č. 471/3 trvalý travní porost upravenou dle GP č. 1025-118/2018 ze 

dne 4.6.2018    o výměře 479 m2  obec a katastrální území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  

- p.p.č. 3060/3 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 143 m2  obec a 

katastrální území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 

GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018  vyhotoveným firmou GEODET.ka.s.r.o. – Kostelní 

1257, 564 01 Žamberk byla  z pozemková parcely  č. 471/3 travní porost o výměře 641 m2 

oddělena část označená a o výměře 162 m2 a přisloučena k p.p.č. 471/1 travní porost, 

zbývající část p.p.č. 471/3  zůstala označena jako p.p.č. 471/3  travní porost o výměře 479 m2 

 

Bližší podmínky převodu vlastnického práva výše uvedených  parcel - část p.p.č. 471/3  

travní porost o výměře 479 m2 a p.p.č. 3060/3 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 

143 m2 : cena nemovitosti  musí odpovídat minimálně ceně v místě  a čase obvyklé stanovené 

dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Rudolfa Jungera, 

Benátky  138, 570 01 Litomyšl číslo znaleckého posudku č. 8372/152/04/19 – celková cena 

40. 890,- Kč 

Zájemci mohou podat žádost  o koupi výše uvedené části  nemovitosti  

osobně v kanceláři Obecního úřadu v Nekoři  nebo zaslat na adresu OÚ Nekoř 561 63 Nekoř 

330 nejpozději do 12.8.2019 /den doručení/ 12,00 hodin. K podáním po tomto termínu nebude 

přihlíženo. Bližší informace o podmínkách pronájmu  je možno získat na Obecním úřadu v 

Nekoři, tel. 724 181 465. 

 

Vyvěšeno dne: 16.7. 2019  

 

Sňato dne:         

 

 

 

         Ing. Jiří Pomikálek, 

                               starosta obce Nekoř 

Příloha: GP č. 1025-118/2018 

http://www.nekor.cz/
mailto:ounekor@orlicko.cz
mailto:starosta.nekor@orlicko.cz

