
            
                                                       

Oznámení o zám ěru prodeje pozemk ů 
 

OBEC DOUBRAVA 
 
 

                                      zveřejňuje 
 

v souladu s ustanovením §39, odst. 1, zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, svůj záměr prodat soubor pozemk ů za účelem výstavby rodinných dom ů 
parc. č. 1058 o výměře 598 m², druh pozemku zahrada, 1059 o výměře 662 m², druh 
pozemku orná půda, 1060 o výměře 842 m², druh pozemku zahrada, 1061 o výměře 162 m², 
druh pozemku ostatní plocha, 1062 o výměře 259 m², druh pozemku zahrada, 1063 o 
výměře 353 m², druh pozemku zahrada, 1065 o výměře 309 m², druh pozemku ostatní 
plocha, 1066 o výměře 619 m², druh pozemku zahrada, 1067 o výměře 181 m², druh 
pozemku ostatní plocha, 1068 o výměře 534 m², druh pozemku zahrada, 1069 o výměře 775 
m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 1070 o výměře 375 m², druh pozemku 
zahrada, 1071 o výměře 234 m², druh pozemku zahrada, 1072 o výměře 106 m², druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 1073 o výměře 596 m², druh pozemku zahrada, 1074 
o výměře 149 m², druh pozemku zahrada, 1076 o výměře 89 m², druh pozemku ostatní 
plocha, 1077 o výměře 250 m², druh pozemku ostatní plocha a 1079 o výměře 1892 m², druh 
pozemku ostatní plocha, vše v k.ú. Doubrava u Orlové. Celková výměra výše uvedených 
pozemků je 8 985 m².  

 
Nabídky lze poslat poštou na adresu obce Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33 nebo předat 
osobně na podatelně OÚ Doubrava v zalepené obálce s názvem „Prodej pozemků určených 
pro výstavbu RD“, ve které zájemce uvede navrženou cenu za 1 m² a stručný developerský 
záměr, včetně celkové situace využití pozemků k výstavbě. 
Termín odevzdání nabídek je do 31.3.2016 do 13.00 hod. 
 
 
Další doplňující informace vám poskytne Jiří Sznapka, OÚ Doubrava, č.p. 599, 735 33 
Doubrava, kancelář číslo 14 (2.NP), tel.: 596 512 953, sznapka@doubrava.cz.  
 
Zveřejněno na úřední desce obce Doubrava a součastně zveřejněno i v elektronické podobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce 
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