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Zveřejnění záměru směnit nemovitý majetek obce
– část p.p.č. 18/1 s částmi p.p.č. 24/3 a 25/2

Obec Kyje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění  pozdějších  předpisů,  zveřejňuje  záměr  bezplatně  směnit  část  pozemku p.p.č.  18/1
ve vlastnictví  obce  o  výměře  947m2 za  část  pozemku p.p.č.  24/3  o  výměře  925m2   a  část
pozemku  p.p.č.  25/2  o  výměře  22m2,  tedy  celkově  947m2.  Všechny  pozemku  jsou
v katastrálním území Kyje u Jičína. Geometrický plán rozdělení pozemků je k nahlédnutí
v úředních hodinách na Obecním úřadě obce Kyje. 
Odůvodnění směny: Směnou obec získá přímý přístup z komunikace na obecní pozemek p.p.č.
18/1, ke kterému je v současné době cesta přes pozemky jiných majitelů s věcným břemenem.

K záměru se mohou občané vyjádřit písemně nebo osobně po dobu 15 dnů od zveřejnění tohoto
záměru.

Zveřejněno na úřední desce obecního úřadu a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup
k informacím.

Evžen Eiba
starosta obce
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