
Záměr obce Pšánky 
 
Obec Pšánky má v úmyslu odprodat ze svého vlastnictví pozemky v katastrálním území Pšánky. Jedná 
se o prodej dvou pozemků pro výstavbu rodinných domů.  
- parc.č.208/5 
- parc.č. 208/3, 208/4 
Zastupitelstvo obce schválilo, že na odprodej pozemků budou uzavřeny Smlouvy o budoucích 
smlouvách kupních; za podmínek: 1) Výstavba domů pro trvalé bydlení. 
                                                              2) Minimální kupní cena je 300 Kč/m2. 
                                                              3) Odprodej bude realizován formou obálkové metody. 
         4) Doklad o povolení stavby či stavební povolení do dvou let od 
podpisu smlouvy o Smlouvě budoucí, pokud budoucí strana kupující tuto podmínku nesplní, zanikne 
obci povinnost uzavřít kupní smlouvu a obec vrátí straně budoucí kupující uhrazenou kupní cenu. 
         5) Budoucí strana kupující bude povinna v termínu nejpozději do 
pěti let od právní moci dokladu o povolení stavby předložit obci Pšánky doklad o povolení užívání 
stavby rodinného domu. Po jeho předložení uzavře obec Pšánky do dvou měsíců s budoucí stranou 
kupující kupní smlouvu. Pokud strana budoucí kupující tento termín nedodrží, bude na ni obec Pšánky 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý započatý měsíc prodlení s předložením 
dokladu o povolení užívání stavby rodinného domu. Tato smluvní pokuta se bude odečítat z uhrazené 
kupní ceny a při uzavírání kupní smlouvy bude budoucí strana kupující povinna kupní cenu doplatit do 
plné výše. Pokud by byla celá dohodnutá kupní cena zcela zkonzumována na úhradu smluvní pokuty, 
zanikne povinnost obce uzavřít smlouvu se stranou budoucí kupující. Strana budoucí kupující bude 
povinna pozemek vyklidit.  
       6) Stane-li se rozestavěná budova rodinného domu předmětem 
evidence v katastru nemovitostí dle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, bude ji strana 
budoucí kupující oprávněna do vlastnictví třetí osoby převést až poté, co budou upraveny vztahy této 
třetí osoby k pozemku, který je předmětem smlouvy o budoucí smlouvě kupní.  
       7) Úhrada celé dohodnuté kupní ceny musí být budoucí stranou 
kupující složena na účet obce Pšánky před podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní, a to 
v termínu nejpozději do 30 dnů po konání zastupitelstva obce.   
 
 
 
 
 
Písemné žádosti o odkoupení parcel zašlete na adresu Obecního úřadu Pšánky. Ve své žádosti 
uvádějte: jméno, příjmení, bydliště, telefonní nebo e-mailové spojení.  
K předání svých nabídek budete písemně vyzváni na jednání obecního zastupitelstva. 
 
Platnost tohoto záměru je na dobu neurčitou. 
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Yýkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parce!ám nového stavu
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Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle $19a odst.4 katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru

nemovitostí provéstjen nazák|adě souhlasného prohlášeni podle $85odst.ó katastrální vyhlášky

Dě|it nebo sce|ovat pozemky |ze jen na zák|adě územního rozhodnutí, pokud podmÍnky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKY PLAN
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NáleŽitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrá|ní úřad, katastÍá|ní pracoviště souhIasí
s očís|ováním Darce|.
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Vyhotovi|: Ing. Viktor Netušil . GEOPLAN
Nerudova l98' Hradec Králové

Číslo p|ánu: 6|-9D0I1

okres: Hradec Králové

Obec: Pšánky

Katastrá|ní území: Pšánky

Mapový list: KMD
Geometrický p|án ověň| úředně oprávněný zeměměňcký inŽenýr:

Ing. Viktor NetušiI l !16. 5ÁB0vsl{Ý PKÓd způsobu urěeni Výměrje urěen podle s77 odst. 2 Vyh|ášky
č.26Doo7 sb'

Dosavadním v|astníkům pozemkú byla poskytnuta moŽnost seznámit s€
v teÍénu s pruběhem navňovaných nových hmnic, které byly oznaěeny
předepsaným způsobem;

viz. seznam souřadnic
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Uředné oprávněný zeměměňcký inženýr odpovidá za odbornou úroveň
geometrického p|ánu, za dosaŽení předepsané přesnosti a za správnos
a úp|nost ná|eŽitosti pod|e právnich předpisů.

Jeden pruopis geometňckého plánu a předepsané pří|ohy jsot
uloŽeny u katastrá|niho úřadu. katastrá|ního pra@viště'
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