
Město Hodkovice nad Mohelkou
náměstí T. G. Masaryka l
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Žádost o prodej pozemku

Vážené zastupitelstvo města,

V Rychnově dne 9. listopadu 2020

tímto Vás žádám o prodej pozemku č. 620/4 o výměře 5 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov

u Jablonce nad Nisou.

Děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.
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9. 11. 2020 Informace o pozemku l Nahhžení do katastru nemovitosti
q

" Informace o pozemku
lParce|nÍ číslo:

Ĺ Obec:

Katastrální území:

i Číslo LV:
l
i výměra [m2]:
i Typ parcely:

l M'pový list:
l

U'čenívýměry:

i Druh pozemku:

620/4,?

Bychnov u jablonce nad Nisou [563790]H

PelIkovice [744310]

868

5

Parcela katastru nemovitosti

Graficky nebo v digitalizované mapě

trvalý travní porost
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Vlastníci, jiní oprávněni
j Vlastnické právo

i Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

! Název

i 'emědělský půdní fond

Seznam BPEJ
r_ ""___ _
' BPEJ Výměra

74168/7 5

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezeni.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízeni, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj,
Katastrálni pracovištČ |ah|onec nad Nisoun

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.11.2020 14:00:01 ."'
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