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Vážená rado města,

žádost o odkup pozemku 1305_7 k.ú. Pelikovice.html /ĺ//' .,,, ,' ,, ' " .",, ,' " ?,." ,'
l ,' ' " l l · " - ' ,

ráda bych touto cestou požádala o Vaše projednání prodeje pozemku č. 1305/7, k.ú. Pelíkovice, dle KÚ
trvalý travní porost, dle platného územního plánu města Rychnov u Jablonce nad Nisou plocha nezastavitelná
(vysoký nálet na nelesní půdě)l e"áĹ '&ämj 6,%Á

o prodej žádám z toho důvodu, že koncem r. 2020 se nám pod "lo zakoupit sousední pozemek č. 1299 a
1305/10 od Pozemkového úřadu (viz. řízení Č. V-7090/2020-504).

Tímto by došlo k logickému zceleni parcel. Pozemek by byl dále využíván pouze pastevně (4 koně).

Prosím o Vaše vyjádření a případné stanovení ceny.

S přátelským pozdravem
Mgr. Le Bl
tel. 7

'ř&hnů
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kh Ď'" áadalu ?
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14. 4. 2021 Publikace dat ISKN Tisk - Os :62ms, 158 prvků.
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lnfomace o pozernku l Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z l

Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

Výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Druh pozemku:

1305/7Q

RVchnov u Jablonce nad Nisou [563790la

PelIkovice j744310]

868

383

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě

trvalý travní porost
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Vlastníci, jiní oprávněni

Vlastnické právo

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

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEj Výměra

741689Ž 383

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována Žádná omezeni.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

,t" Řízení, 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 pracoviště jablonec nad NiSouSä

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.04.2021 13:00.
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