
Obec Krásná 
 

Obecní úřad Krásná 

 

Obec Krásná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Z  Á  M  Ě  R 
 

 

prodat následující nemovité věci, a to: 

 

nově vyměřené pozemky: 
 

- par. č. 2665/11, o výměře 63 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 
 

- par. č. 2665/12, o výměře 195 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 
 

které byly vyměřeny Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 2585-
165/2018,  vyhotoveným Ing. Lukášem Klimánkem, Raškovice 111, 739 04 Raškovice, 
IČO 87676508, ověřeným dne 28.11.2019, úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, Ing. Lukášem Klimánkem, se kterým vyslovil souhlas Katastrální úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek dne 6.12.2019, pod č. 
PGP-2750/2019-802.  

 
 

Kupující uhradí kupní cenu ve výši 14.190,- Kč.  

 

Nad rámec kupní ceny kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

shora specifikovaných pozemků, a to v celkové výši 6.000,-Kč (za právní služby 

4.000,-Kč a za správní poplatek za vklad do KN 2.000,-Kč).   

 

Zájemci o koupi se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které 

musejí být doručeny obecnímu úřadu do 10:00 hodin dne 20.9.2021. 

 

 
Mgr. Antonín Tulach, starosta obce, v.r. 

 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne     3. 9. 2021       podpis: 

Sejmuto z úřední desky dne ……………………… podpis: 



Já, níže podepsaný/podepsaná 

 

………………………. 

 r.č./IČO ……………………… 

 trv. bytem/sídlem ……………………………. 

 

 

mám zájem koupit od obce Krásná následující nemovité věci, a to nově vyměřené 

pozemky: 

 

- par. č. 2665/11, o výměře 63 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 
 

- par. č. 2665/12, o výměře 195 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 
 

které byly vyměřeny Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 2585-
165/2018, vyhotoveným Ing. Lukášem Klimánkem, Raškovice 111, 739 04 Raškovice, 

IČO 87676508, ověřeným dne 28.11.2019, úředně oprávněným zeměměřičským 

inženýrem, Ing. Lukášem Klimánkem, se kterým vyslovil souhlas Katastrální úřad pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek dne 6.12.2019, pod č. 
PGP-2750/2019-802. 

 

Uhradím/uhradíme kupní cenu ve výši 14.190,- Kč.  

 

Nad rámec kupní ceny uhradím/uhradíme veškeré náklady spojené 

s převodem shora specifikovaných pozemků, a to v celkové výši 6.000,-Kč (za právní 

služby 4.000,-Kč a za správní poplatek za vklad do KN 2.000,-Kč). 

 

Důvody, proč chci koupit od obce Krásná shora specifikovanou nemovitou věc: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V Krásné, dne …………………….. 

 

Podpis ……………………………… 


