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KUSP 2648/2012 EKO

Žádost o vyvěšení záměru
Rada Zlínského kraje schválila na svém 4. zasedání dne 6. 2. 2012 usnesením
č. 0076/R04/12 záměry převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje. V souladu se zavedenou praxí v zájmu zajištění informovanosti veřejnosti Vám
zasíláme schválené záměry, vztahující se k nemovitostem kraje v katastrálním území spadajícím do
územní působnosti Vaší obce, s žádostí o jejich zveřejnění na úřední desce do data uzávěrky tj.
12. 3. 2012.
S pozdravem

Mgr. Simona Krátká
vedoucí majetkoprávního oddělení

Příloha dle textu

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 641, fax: 577 043 632
e-mail: posta@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

VYHLAŠUJE ZÁMĚR

Evid. č. záměru:

EKO/005/12

Vyvěšeno:

7. 2. 2012

Zpracoval odbor:

ekonomický

Uzávěrka:

12. 3. 2012

Zodpovídá:

Mgr. Simona Krátká

Telefon:

577 043 638

Obsah:
Zlínský kraj vyhlašuje záměr bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
staveb
- č. p. 3, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 3/1,
- bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 3/2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 626 pro obec a k. ú. Rymice. Podmínkou bezúplatného převodu je písemný závazek
obdarovaného vybudovat na své náklady v převáděných objektech sociální zařízení přístupné i pro
návštěvníky expozic Muzea Kroměřížska, p. o. a následný závazek zřídit pro tyto účely bezúplatné
věcné břemeno ve prospěch Zlínského kraje.

Záměr převodu byl schválen RZK dne 6. 2. 2012 usnesením 0076/R04/12.

Případné písemné podněty či nabídky k vyhlášenému záměru posílejte nejpozději do jeho uzávěrky
na ekonomický odbor – majetkoprávní oddělení krajského úřadu.

V y v ě š e n o dne : 7. 2. 2012
Sejmuto

dne :

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 641, fax: 577 043 632
e-mail: posta@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

VYHLAŠUJE ZÁMĚR

Evid. č. záměru:

EKO/009/12

Vyvěšeno:

7. 2. 2012

Zpracoval odbor:

ekonomický

Uzávěrka:

12. 3. 2012

Zodpovídá:

Mgr. Simona Krátká

Telefon:

577 043 638

Obsah:
Zlínský kraj vyhlašuje záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemků
- p. č. st. 3/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 696 m2, vzniklého z původních pozemků dle
geometrického plánu č. 583 – 104/2011, odsouhlaseného příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice,
- p. č. st. 3/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1, ovocný sad,
- p. č. 3/1, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 626 pro obec a k. ú. Rymice.

Záměr převodu byl schválen RZK dne 6. 2. 2012 usnesením 0076/R04/12.

Případné písemné podněty či nabídky k vyhlášenému záměru posílejte nejpozději do jeho uzávěrky
na ekonomický odbor – majetkoprávní oddělení krajského úřadu.

V y v ě š e n o dne : 7. 2. 2012
Sejmuto

dne :

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 641, fax: 577 043 632
e-mail: posta@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

