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         V Kačici 17.05.2021 

 

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, na základě nájemní smlouvy ze dne 

20.01.2012, zveřejňuje záměr směnit tyto pozemky vzniklé na základě geometrického plánu 

č. 443-229/2011 v obci Kačice, k. ú. Kačice (661678):  

 

pozemek parc. č. 346/5 v k. ú. Kačice o výměře 30 m2 (část pozemku p. č. 345/1 v k. ú. 

Kačice, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kladno). Pozemek nově označený jako p. č. 346/5 není na 

základě výše citovaného geom. plánu dosud zapsán v katastru nemovitostí. 

 

za  

 

pozemek parc. č. 346/6 v k. ú. Kačice o výměře 30 m2 (část pozemku 346/4 v k. ú. Kačice 

zapsaný na listu vlastnictví č. 223 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kladno). Pozemek nově označený jako p. č. 346/6 není na základě 

výše citovaného geom. plánu dosud zapsán v katastru nemovitostí. 

 

 

Podmínky směny: 

- Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. 

- Obec Kačice uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí. Návrh na 

vklad zajistí a předá spolu s povinnými přílohami na Katastrální úřad pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 

- Obec Kačice zajistí na svůj náklad návrh směnné smlouvy včetně povinných příloh. 

 

 

Zájemci podají žádost nejpozději do 02.06.2021 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: 17.05.2021 

Bude sejmuto: 02.06.2021 


