MĚSTO

BLNSKQ
Oznámení
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje město Blansko
podle 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje
záměr
smluvně zřídit právo stavby (dle 1240 a následujících z.č. 89/207 2 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů) k pozemkům, eventuálně jejich částem: parc.č.st. 1543, parc.č.st. 1544,
parc.č.st. 4580, parc.č.st. 4583, části pozemku parc.č. 1019/3 o výměře cca 1.387 rn2, parc.č.
1019/13, části pozemku parc.č. 1019/16 o výměře cca 666 rn2, části pozemku parc.č. 1019/17 o
výměře cca 2.272 rn2, části pozemku parc. č. 1019/18 o výměře cca 1.276 rn2, parc. č. 1019/19,
části pozemku parc.č. 1019/35 o výměře cca 235 rn2, parc.č. 1019/37, parc.č.1019/38,
parc.č. 7019/39, parc.č. 1019/40, parc.č. 1019/47 parc.č. 1019/42, parc.č 1019/43, část pozemku
parc.č. 1019/44 o výměře cca 616 rn2, parc.č. 1019/45, parc.č. 1019/46, parc.č. 1019/58, části
pozemku parc.č. 1019/59 o výměře cca 25 rn2, parc.č. 1019/60, parc.č. 1019/61, parc.č. 1019/62,
parc.č. 1019/63, parc.č. 1019/64, parc.č. 1019/68, části pozemku parc.č. 1019/69 o výměře cca 8
rn2, části pozemku parc. č.1018/3 o výměře cca 4.950 rn2a části pozemku parc.č. 1018/2 o výměře
cca 2.047 rn2 vše v kú. Blansko v rozsahu (výměře) cca 29.445 rn2, na kterých bude umístěno OC
Blansko
areál zahradnictví na ul. Poříčí v Blansku (přesný rozsah bude určen geometrickým
plánem), v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS (č.
2015/000666/INV/OS) ve znění platných dodatků a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č.
2015/000650/l NV/OS ve znění platných dodatků.
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K výše uvedenému záměru se mohou občané vyjadřovat a předkládat své připomínky, případně
nabídky v termínu do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Písemné vyjádře9í k tomuto záměru
přijímá Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3, Blansko, odbor investičního a/územního rozvoje,
oddělení POZEMKY.
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Orientační zákres pozemků eventuálně jejich částí v k.ú. Blansko v areálu zahradníctví na ulici
Poříčí v Blansku, na kterých bude zřízeno právo stavby

