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         V Kačici 05.02.2020 

 

Oznámení záměru směny nemovitého majetku ve vlastnictví obce v souladu 

s § 39 odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
 

Obec Kačice prostřednictvím Obecního úřadu v Kačici zveřejňuje záměr směnit tyto pozemky 

v obci Kačice, k. ú. Kačice (661678), které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno: 

 

- pozemek parc. č. 644/38 v k. ú. Kačice – orná půda, o výměře 878 m2  

 

 

za pozemky v k. ú. Kačice (661678), které jsou ve vlastnictví Zemědělského družstva Kačák 

zapsány na listu vlastnictví č. 792 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kladno: 

 

- pozemek parc. č. 270/5 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 97 m2 

- pozemek parc. č. 270/6 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 155 m2 

- pozemek parc. č. 298/3 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 7 m2 

- pozemek parc. č. 695/17 v k. ú. Kačice – trvalý travní porost, o výměře 57 m2 

- pozemek parc. č. 709/7 v k. ú. Kačice – orná půda, o výměře 21 m2 

- pozemek parc. č. 712/10 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 29 m2 

- pozemek parc. č. 730/5 v k. ú. Kačice – koryto vodního toku, vodní plocha, 

o výměře 54 m2 

- pozemek parc. č. 730/9 v k. ú. Kačice – koryto vodního toku, vodní plocha, 

o výměře 69 m2 

- pozemek parc. č. 730/22 v k. ú. Kačice – koryto vodního toku, vodní plocha, 

o výměře 69 m2 

- pozemek parc. č. 731/3 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 51 m2 

- pozemek parc. č. 731/4 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 65 m2 

- pozemek parc. č. 731/9 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 70 m2 

- pozemek parc. č. 731/14 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 109 m2 

- pozemek parc. č. 735/4 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, zeleň, o výměře 246 m2 

 

Podmínky směny: 

- Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. 

- Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí Zemědělské družstvo 

Kačák.  

- Zemědělské družstvo Kačák zajistí a předá návrh na vklad spolu s povinnými přílohami 

na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
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- Zemědělské družstvo Kačák zajistí na svůj náklad návrh směnné smlouvy včetně 

povinných příloh. 

 

Zájemci podají žádost nejpozději do 24.02.2020 do 16:00 hodin, osobně nebo poštou na 

Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice. V žádosti uvedou, že souhlasí 

s podmínkami obce Kačice, které jsou uvedeny v tomto záměru.  

Obec Kačice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek v případě, že vyjdou 

najevo nové skutečnosti, které se týkají směny pozemků. 

 

Námitky proti tomuto záměru lze podat s odůvodněním pouze písemně na adresu Obecního 

úřadu Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice nejpozději do patnácti dnů od zveřejnění 

záměru o směně. 

 

 

 

 

Libor Němeček 

Starosta obce 

 

 

Vyvěšeno: 07.02.2020     Bude sejmuto: 24.02.2020 



 

Obec Kačice Úřední hodiny: 

Masarykova 20 Po, St 7:15-11:45  12:15-17:00 

273 04 Kačice  Čt       7:00-11:30 

 

 

 

  3/3 

 


