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Obec Němčičky

Žád,ost o poskytnutí

informací

Yáž.eni,
Žádám o poskytnutí infor:rnací, jaký je, dle Vašíevidence, případně dle příslušnéhorozhodnutí,
chataktet vylžia těchto pozemků, kde jsem vlastníkem:

-

parcela
parcela
parcela
parcela
parcela

zapsáno na

LV

qýměn2691m2, druh pozemku - orná půda
t646,ýrnéta757 m2, druh pozemku - ostatní plocha
1647rýméta2796 m2, druh pozemku - orná půda
1796,ýméra 895 m2, druh pozemku - omá půda
1797 , ýrnéta 65 m2, druh pozemku - trvalý ttavní pofost

1645,

č. 336 v katasttálním územíNěmčičky,obec Němčičky,okres Btno-venkov,

zapsané l(atastrálním úřadem pro

Jihomoravs\ý krai, I(atasttálnt ptacovlště Btno-venkov

Tedy, zda je na těchto pozemcích možná zástavba a pokud ano, jakého charakteru a případně
jakého omezení,

Dále Vás žádám o sdělení, jakým způsobem je s těmito pozemky počítáno v územnímplánu, pokud
tento existuje.

Odpověd'ptosím směřuite do datové schtánky
Di9itálně

Dne 18, září2019

, podepsal

Datum:

v plné moci za Mgr. Bc.

Ph.D.

MBA

20 l 9.09.1 8

15:46:01 +02'00'

'

pt-ruÁ Moc
Já, nížepodepsaný:

Bc.
nar.

Ph.D. MBA

Mgr.

, bytem:

Makovského

zplnomocňuji:
l,

nar.

Praha

6-

Řepy, PSČ: 163 00

, bytem: Antonína

Slavíčka

796 04 Prostějov

k podání žádostía dotazů tÝkaiících se nemovitÝch věcí ve vlastnictví zmocnitele

NA ZÁKLADĚ rÉrO PUrtÉ MOCI NENÍ ZMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE OPRÁVNĚN ZCIZOVAT A ZATĚŽOVAT
MAJETEK VE VtAsTNlcTVí tvtÉososY, ZEJMÉNA NEMoVlTosTt A čLENSKÁ pnÁvn V BYToVýCH
DRUžSTVECH, KTERÁ JsoU VE VLAsTNlcTVí tvtÉ osoay
Tato plná moc se sjednává na dobu neurčitou.
Dne 13, prosince 2018

Mgr,

Bc.

Ph.D. MBA

Obec Němčičky
Němčičky39,664 66 Němčičky

Naše

čj, Nél862lI9

Mgr. Bc.
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Vyřizuje: lng. Tereza Hanělová
Telefon: 546 42LsLO

Mobil:
E-mail:

724L85244

]Ph.D. MBA

nemcicky@nemcickyubrna.cz
V Němčičkáchdne 2Lt0.2Ot9

Věc: Poskytnutí informací dle žádostize dne 18,9,2019
p,č,
Na základě Vašížádosti ze dne ].8.9.2019 Vám sdělujeme, že na pozemcích

platného Územního plánu obce
L645,L646,L647,L7g6,L797, kteréjsou uvedeny v žádosti dle
budoucna plánováno
Němčičkynenízástavba možná a s žádným z těchto pozemků není ani do
k zástavbě. Územní plán je k nahlédnutína stránkách obce,

S pozdravem

Ý^-áa-/
T"fri,T§#&:§,

lng. Tereza Hanělová

starostka obce Němčičky

á
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