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Obec Opatovice nad Lahem

Obecní úřad Opatovice nad Lalrenr

č.
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V Opatovicic}r nad Laben dne 5. 3. 202l

obec opatovice nad l.abem z\'eřejňuj€

ve snr),sl! ustaflo\.eni § 39 odst. ] zákona č. l28/2000 Sb,o obcich (obecni zřizeni). ve znénípozdějších předpisů.
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části pozenrků p. č, 2l88. 2086. 209?, 2094. 2l l4. 1606/2.2V9r1.5l9ll, \,še v katastrátním územi
opatovice nad Labem. za úče]emvý§tavby inženýrstiých sítí,jakvše specilikováno v přiložen;:ch třech
situačníchvýkresech-

K lomuto záměru obce vypůjčilurčenéčásti pozemků je možnése písemně q,iádři{ či podal související
písenrnou nabidku. a ta do 23.3,202l_ Pisen]nost lZ€ předal na podatclně obecniho úřadu či ji zaslat
poštou na adresu obecního úiadu: Pardubická 160, 53345 opalovice nad Labem
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l:lektrr:rnická úíedrrideska a úřední deska crlrce:

Vv\eseno Clne:
Jáéno a podpis:

05.03.202l
Hana krušinová

Sejmuto dne:
Jméno a podpis:

23.o3,202],

Hana krušinová

Irrg.

Pavel Kohout, slarosta
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Datun,

Detail vyvěšení
Vyvěsit od 05.03.2021 ,l3:50:05 Rozh, od 05.03.202'|
Vyvěsit do 23.03.2021 13:48:08 Rozh. do 23.03.2021
Zména od 05-03.2021 13:50:05

StaV
Typ

synchronizovaný

Důvod

1

vložil pko

schválil pko

Svěšeno

stav

]

42121

Verze

Kl. úř, d. od 05.03.2021
Kl. úř, d, do 23,03.2021
Kl.

41 záměr obce prodat, směnit nebo daroval n
Původce 1 obecní úřad opatovice nad Labem

Počcl sírun

značka oÚonLlo7

Název Záměr obce - Výpůjčkapozemků

22.04.202
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Popis
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1l1
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Typ
oúoni*0742 21.pdf
p.jloha 3 c06_situace_V
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doklrmenl PoF
dokument PDF
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dokument PDF
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