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Obec Běleč tímto v souladu se zákonem o obcích zveřejňuje

ZÁMĚR PRONAJMOUT

1. část pozemku parc. č. KN   355/1 (orná půda) o výměře 150 m2

    (spodní část travnaté meze kolem silnice II/137 o šířce 1 m),
2. část pozemku parc. č. KN   176/1 (orná půda) o výměře 324 m2

    (travnatý pozemek přiléhající ke komunikaci parc. č. KN 355/2 o délce 27,5 m a šířce 12 m),
3. část pozemku parc. č. KN 1702/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 55 m2

    (travnatý pozemek vedle místní komunikace o šíři 1 m po celé délce pozemku),
4. část pozemku parc. č. KN 1719/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 140 m2

    (západní okraj pozemku o šíři 1 m po celé délce pozemku s výjimkou nejjižnějších 10 m),
5. část pozemku parc. č. KN 1719/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 m2

    (západní okraj pozemku o šíři 1 m bezprostředně navazující na pozemek parc. č. KN 1719/5).
vše ve výhradním vlastnictví Obce Běleč, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.

Předmětné pozemky č. 1 a 2 se nachází při silnici Běleč – Mladá Vožice, předmětný pozemek č. 3 se nachází 
mezi asfaltovou komunikací a Obecním rybníkem, předmětné pozemky č. 4 a 5 se nachází za střelnicí  ve 
Bzové.
Nájemce je povinen o pozemky pečovat s péčí žádného hospodáře.
Pronájem je na dobu určitou do 31. prosince 2019.

Zájemci doručí nabídku na adresu Obce Běleč do 9. prosince 2013 16:00.
Další informace podá starosta obce, tel. 724 189 517, email smejkal@obecbelec.cz.
Schváleno Zastupitelstvem obce Běleč usnesením č. 111/2013 dne 14. listopadu 2013.

V Bělči dne 23. listopadu 2013

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................


