
Mgr. Bc. Ph.D. MBA
Makovského
163 00 Ptaha 6

Obec Němčičky

Žíd,ost o posl;ytnutí informací

Yáženi,

Žádám o Poslrytnutí informací, j^ký jr, dle Vaší evidence, případně dle příslušného rozhodnutí,
chataktet využití těchto pozemků, kde jsem spoluvlastníkem-: 

-

- parcela 1642rvýméta!l30 m2, druh pozemku - orná půda
- parcela 1643, qýměrz 728 m2, druh pozemku - ostatní plocha
- parcela 1644,výméta3006 m2, dtuh pozemku - omá půda
- patcela 1711, výměta977 rr,n2, druh pozemku - lesní pozemek
- patcela t772,výmétat42 m2, dtuh pozemku - ostatní plocha
- patcela 1713, qiměta2684 m2, druh pozemku - omá půda
- patcela 7714rvýměta392 m2, druh pozemku - ostatní plocha
- parcela 1988, qýměrz 832 m2, dtuh pozemku - o§tatní plocha
- patcela 1990, qýměrz 574 m2, dtuh pozemku - ostatní plocha
- patcela 1991, qýměrz 31l0 m2, druh pozemku -vinice

zaPsáno na LV Č.52v katastrálnírn území Němčičky, obec Němčiělqy, okres Brno_venkov,
zaPsanéI{atasttálním Úřadem pro Jihomoravs\ý krai, I(atastálniptacoÁště Brno_venkov.

TedY, zda je na těchto Pozerncích možná zástavba a pokud ano, jakého charaktetu apilpadně
jakého omezení.

Dále Vás Žádámo sdělení, jakýmzPůsobem je s těmito pozernky po čitánov izemnfunplánu, pokud
tento existuje.

Odpověd'ptosím směřuite do datové schtánky

Dne 18. záíí2019

v plné moci za Mgr. Bc. Ph.D. MBA

Digitálně
podepsal

l.)atUm:

2019.09.18
09:55:59 +02'00'



Já, níže podepsaný:
Mgr. Bc.
nar.

zplnomocňuji:

Ph,D. MBA
, bytem: Makovského

], nar.

PLNÁ Moc

Praha 6- Ř.py, PSČ: 163 00

, bytem: Antonína Slavíčka 796 04 Prostějov

NA ZÁKLADĚ rÉrO PUrtÉ MOCI NENÍ ZMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE OPRÁVNĚN ZCIZOVAT A ZATĚŽOVAT
MAJETEKVEVLAsTNtcTVí MÉ osoBy, ZEJMÉNA NEMovlTosTl A čLENsrÁ pnÁvn vByTovÝcH
DRUŽSTVECH, KTERÁ JSOU VE VLASTNICTVÍ MÉ OSOSY

Tato plná moc se sjednává na dobu neurčitou,

Dne 13, prosince 2018

Mgr. Bc. Ph.D. MBA



Obec Němčičky
Němčičky 39,664 56 Němčičky

Věc: Poskytnutí informací dle žádosti ze dne 18.9.2019

Na základě Vašížádostize dne 18,9.2019 Vám sdělujeme, že na pozemcích, které jsou uvedeny
v žádosti dle platného Územního plánu obce Němčičky není zástavba možná a s žádným
z těchto pozemků není ani do budoucna plánováno k zástavbě. Územní plán je k nahlédnutí
na stránkách obce.

ť*.Ýk4
oBEc nĚnrčlčxv

664_ 66 Němčičky 39
lCO: OO488O54

Naše čj, Nél774lL9
Vyřizuje: lng. Tereza Hanělová
Telefon: 546 4275t0
Mobil: 724 785 244
E-mail: nemcicky@nemcickyubrna.cz
V Němčičkách dne 18.9.2019

S pozdravem

lng, Tereza Hanělová
starostka obce Němčičky

E 546 421,570,774 785 244
DS: a34b4vs

e-mai|: nemcicky@ nemcickyubrna.cz
web: www,nemcickyubrna.cz

Mgr. Bc. Ph.D. MBA
Makovského
163 00 Praha 6

bankovní spojení: ČSoB, a.s,, č.ú.102119061/0300
tčo: oo+gaosl


