Městys Koloveč
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění

zveřejňuje
záměr městyse Koloveč
č. 3/2020
1.
výpůjčka nemovitosti:
Nemovitost ve vlastnictví: Městyse Koloveč
Pozemky KN, č. parcely 1801 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1470 m2, č.
parcely 1799 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 954 m2 a část pozemku KN, č.
parcely 1802 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 141 m2, zapsaným na LV 1
pro k.ú. Zichov a obec Koloveč.
Účel výpůjčky:
K využívání, provozování a údržbě k rybářským účelům.
Podmínky výpůjčky:
Výpůjčka pozemků na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ostatní ustanovení
smlouvy o výpůjčce budou dojednány s vybraným uchazečem.

2.
Zřízení věcného břemene – práva podle § 25 odst. 4
energetického zákona na základě smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o právu
provést stavbu
Nemovitosti ve vlastnictví: Městyse Koloveč (strana povinná)
Pozemky KN, č. parcely 1658/6, 1432/10, 1437/15 a 1437/14, vedené na LV 1 pro k.ú. a
obec Koloveč.
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Předmět budoucího věcného břemene - práva podle § 25 odst. 4 energetického zákona:
• Právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení
• Právo vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení
ve prospěch jejího provozovatele GasNet, s.r.o. (strana oprávněná)
Podmínky zřízení budoucího věcného břemene - práva podle § 25 odst. 4 energetického
zákona:
Zřízení budoucího věcného břemene k pozemku v rozsahu cca 125m2 (62,5m x 2m),
jehož výměra a poloha bude upřesněna dle vypracovaného GP, za jednorázovou
náhradu ve prospěch městyse Koloveč ve výši 50,- Kč za 1 bm pozemku
Podmínky pro provedení stavby:

Zájemci mohou předložit své písemné nabídky podáním učiněným
u Úřadu městyse Koloveč ve lhůtě od 9.4.2020 do 27.4.2020 !!!
V Kolovči dne 9.4.2020

Ing. Václav Pergl
Starosta městyse Koloveč
Zveřejněno na úřední desce městyse Koloveč a na www.mestyskolovec.cz dne: 9.4.2020
Sejmuto z úřední desky městyse Koloveč a z www.mestyskolovec.cz dne:
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