OBEC CHÝNĚ
Hlavní 200, Chýně 253 03
tel. 311 670 595, e-mail: ou@chyne.cz, www.chyne.cz

Oznámení
Č.j. 1371/ZSm/22/Ch

V Chýni dne

4. 5. 2022

Obec Chýně, IČO 002 41 296, Hlavní 200, 253 03 Chýně, oznamuje záměr bezúplatně směnit
následující nemovitosti:
pozemky ve vlastnictví obce:


nový pozemek parc. č. 126/206, ostatní plocha, o výměře 91 m2, vzniklý z původního pozemku
parc. č 126/71 v katastrálním území Chýně,



nový pozemek parc. č. 126/207, ostatní plocha, o výměře 28 m2, vzniklý z původního pozemku
parc. č 126/71 v katastrálním území Chýně,



nový pozemek parc. č. 126/208, ostatní plocha, o výměře 39 m2, vzniklý z původního pozemku
parc. č 126/71 v katastrálním území Chýně,



nový pozemek parc. č. 126/209, ostatní plocha o výměře 38 m2, vzniklý: z původního pozemku
parc. č 126/71, díl „c“, o výměře 35 m2 a z původního pozemku parc. č. 816/187, díl „d“, o výměře
3 m2, vše v katastrálním území Chýně.

Výše uvedené pozemky jsou odděleny (sloučeny) geometrickým plánem č. 1878-4/2022 vyhotovený
Ing. Petrem Holým dne 14. 2. 2022, potvrzený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj pod.
č.j. 406/2022-210.
za pozemky ve vlastnictví společnosti EMBALADOR s.r.o.


pozemek parc. č. 816/367, orná půda, o výměře 1 708 m2, v katastrálním území Chýně,



pozemek parc. č. 816/514, orná půda, o výměře 3 628 m2, v katastrálním území Chýně



pozemek parc. č. 816/381, ostatní plocha, o výměře 650 m2, v katastrálním území Chýně



nový pozemek parc. č. 816/566, ostatní plocha o výměře 2 619 m2, vzniklý z původního pozemku
816/365, v katastrálním území Chýně, oddělený geometrickým plánem č. 1897-22/2022
vyhotovený Ing. Petrem Holým dne 25. 4. 2022, potvrzený Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj pod. č.j. PGP-1059/2022-210.



nový pozemek parc. č. 816/175, kultury ostatní plocha o výměře 1 225 m2, vzniklý z původního
pozemku 816/175, v katastrálním území Chýně, oddělený geometrickým plánem č. 184865/2021 vyhotovený Ing. Petrem Holým dne 22. 10. 2021, potvrzený Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj pod. č.j.PGP-294/2021-210.

Směna proběhne bez finančního dorovnání.
Toto oznámení je podáno v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
IČO: 00241296

DS: bvpbrux

OBEC CHÝNĚ
Hlavní 200, Chýně 253 03
tel. 311 670 595, e-mail: ou@chyne.cz, www.chyne.cz

K tomuto záměru lze podat nabídky, vyjádřit se nebo podat připomínky písemně do 15 dnů ode dne
oznámení tohoto záměru na Obecní úřad Chýně.

Mgr. Anna Chvojková, v.r.
starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne

4. 5. 2022

Sejmuto dne

20. 5. 2021
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