
Zám& obce č. 2l2IlZ

Obec Močovice zveřejňuje podle § 39 zakonaé.12812000 Sb., o obcích (obecní ňizení),ve zrění
pozdějších předpisů, adresný zám& prodat panu T.B. obecního pozemek parc. č. l9l2 o v}měře
158m2 (ost. plocha), vydělený z pozemku parc. č. 19 (ostatní plocha) o celkové výměře 327m2
v k.ú. Močovice, vedeného na LV č. 10001 u Katastrálního uřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora a to za cenu 100,-Kě/m2.

K tomuto áměru se lze vyjádřit do 19'00h dne 19.5.2021 písemným podáním na Obecní riřad
Močovice nebo starostovi obce.

Tento zÁmér byl schválen ZastupitelsWem obce Močovice najeho zasedání dne?8.4.202l
Usnesením č.22l2l.

Močovice, 29.4.2021
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