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

Věc: Žádost o koupi pozemku
Dobrý den,
koupili jsme s manželem rodinný dům v Záskalí
a444.

a přilehlé pozemky p.č: 441, 442, 443

Pozemek vedený jáko zahrada p.č. 526, který patří" městu Hodkovice nad Mohelkou sousedí
přímo s naším domem a jeho část je dokonce oplocena bývalými majiteli, kteří si zřejmě
nezjistili, že tato část zahrady jim již nepatří. Na této části zahrady je tak mj. umístěn plot,
dětské pískoviště a studna.
Já,

bytem Vackova 380, Liberec 23, 46312 a manžel V
bytem taktéž Vackova 380, Liberec 23, 46312 žádáme o možnost
odkupu pozemku při nynější ceně 130,- za Im', tedy za částku 112 060,-.

Pozemek bychom i nadále využívali jako zahradu.
V domě
Záskalí nyní provádíme vnitřní malé úpravy a poté se chystáme i s třemi
dětmi nastěhovat, bude to tedy od příštího roku naše trvalé bydlení.
Pro rychlejší komunikaci či k dodožení chybějících údajů uvádi"me emailovou adresu:
telefonní číslo:
Děkujeme za Váš čas.

V Liberci dne 21.10.2020
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Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T.GMasaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Věc: Žádost o koupi pomnku
Dobrý den,
koupili jsme s manželem rodinný dům v Záskalí č
a444.

a přilehlé pozemky p.č: 441, 442, 443

Pozemek vedený jako zahrada p.č. 526, který patří městu Hodkovice nad Mohelkou sousedí
přímo s naším domem a jeho část je dokonce oplocena bývalými mqjiteli, kteří si zřejmě
nezjistili, že tato část zahrady jim již nepatři. Na této části záhrady je ták mj. umístěn plot,
dětské pískoviště a studna.
Jí

, bytem Vackova
Liberec 23, 46312 a manžel
bytem mž Vackova
, Liberec 23, 46312 žádáme o možnost
odkupu pozemku při nynější ceně 130,- za Im', tedy začástku 112 060,-.

Pozemek bychom i nadále využívaH jako zahradu.
V domě č
v Záskalí nyní provádíme vnitřní malé upravy a poté se chystáme i s třemi
dětmi nastěhovat bude to tedy ď příštího roku naše trválé bydlení.
Pid rychléjší kolnuúkaci či kdoložení chybějících údajů uvádíme emailovou adresu:
atelefolmí číslo:
Děkujeme za Váš čas.

V Liberci dne 21.10.2020

n 2lZ'

h

0l2 /,Ô'?)b/uť á"/,/
l

/zb,_ &',
.

V

t d

Iňfomiac,e o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí

Stránka č. l z l

Informace o pozemku
Parcelní číslo:

526ň

Obec:

Hodkovice nad Mohelkou [564061|ň

Katastrálni území:

Záskalí [640361j

Číslo LV:

1

výměra [m']:

862

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitosti

' r"

Mapový list:
Určenívýměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zahrada
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Vlastníci, jiní oprávněni
Vlastnické právo

Podíl

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

Způsob ochrany nemovitosti
Název
l zemědělský půdní fond

Seznam BPE)
'—

bpej

výměra

83544ň

862

Omezeni vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna čÍslovánÍ parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Ka(astrá|r]Í úřad RřQ LibereckY kraj,
Katastrální ljracoviŠ¢ě Liberecn
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 30.10.2020 08:00:00.
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