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Záměr obce na pronájem a prodej 

V Bělotíně dne 6.5.2021 

 

 

Obec Bělotín vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor: 

 

Obec Bělotín vyhlašuje dle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích záměr na pronájem 

nebytových prostor v Spolkovém domě v Kunčicích, č.p. 46, parc.č. 180, LV102 pro k.ú. 

Kunčice. 

 

 

Obec Bělotín vyhlašuje záměr na prodej pozemků: 

 

1) Obec Bělotín vyhlašuje záměr na prodej pozemku v k.ú. Bělotín ve vlastnictví obce Bělotín 

pro LV404 parc.č. 493 a jeho dílů vzniklých rozdělením: 

-Díl „A“ v místě navazující na parcelu č. 490/1 a 490 (obé pro k.ú. Bělotín)  

-Díl „B“ v místě navazujícím na parcelu č. 494/1 v k.ú. Bělotín   

-díl „C“ v místě navazujícím na parcelu č. 497 v k.ú. Bělotín  

-díl „D“ v místě navazující na parcelu č. 500 a 501 (obé v k.ú. Bělotín)  

 

2) Obec Bělotín vyhlašuje záměr na prodej pozemku v k.ú. Bělotín ve vlastnictví obce Bělotín 

pro LV404 parc.č. 413 a jeho dílů vzniklých rozdělením: 

-Díl „A“ v místě navazující na parcelu č. 412 a 490 v k.ú. Bělotín 

-Díl „B“ v místě navazujícím na parcelu č. 415 v k.ú. Bělotín  

-díl „C“ v místě navazujícím na parcelu č. 417 v k.ú. Bělotín  

-díl „D“ v místě navazující na parcelu č. 418/2 v k.ú. Bělotín  
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3) Obec Bělotín vyhlašuje záměr na prodej pozemků v k.ú. Nejdek u Hranic ve vlastnictví 

obce Bělotín pro LV92:  

pozemek parc.č. 996/13 

pozemek parc.č. 1053 

 

4) Obec Bělotín vyhlašuje záměr na prodej dílu „A“ pozemku parc.č. 305/1 v k.ú. Kunčice, 

přiléhajícího k parc.č. 98/1. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.5.2021 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

Informace k výše uvedenému prodeji obecních parcel a části podá Obecní úřad 

na tel. 727976643, e-mailu belotin@belotin.cz nebo v úřední hodiny na obecním úřadě. 

 

 

         

 

        …..………………………..                                   

                                                                                Mgr. Eduard Kavala, starosta 
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