
oBECNÍ ÚŘao rŠrry
Kšely I0,282 01 Český Brod, lČo oosesuz

V souladu s $ 39 odst. 1 zákona č. t28l2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Kšely:

záměr pronájmu nebytových prostor určených pro
prodejnu potravin a smíšeného zboží v obci Kšelv.

Popis předmětu nájmu: Jedná se o polovinu budovy č.p.44, objekt občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku st.p.č. 75, zastavéná plocha a nádvoří, k.ú.
Kšely uzpůsobenou pro prodejnu potravin a smíšenéh o zbožipodle přiloženého
plánku.

Podmínkou nájmu je provozování prodejny potravin.

Doba nájmu: neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Podrobnější informace sdělí starosta Ing Špitálský na tel. č. 602 330 44g.

Ve Kšelích dne 19.08.2017.

<-:.:-,'...'*-,-- €

Vyvěšeno na úřední desce dne 2I.08.2017 ,

Sejmuto z uřední desky dne:
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Ing Zdeněk špitáIsky
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Iďormace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí

lnformace o pozemku

St r rínkač: . Iz I

ParceIníčíslo:

Obec:

Katastrá|ní území:

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapoý |ist:

Určeníýměry:

Druh pozemku:

st.754

Kše|y Í5717171l

Kše|v t782815l

1 0001

oz t

ParceIa katastru nemovitostí

KMD

Graficky nebo V digitalizované mapě

zastavěná p|ocha a nádvoří

Součástíje stavba

Budova s čís|em popisným:

stavba stojí na pozemku:

Stavební objekt:

Adresnímísta:

Kše|y t1 8281 8l7; č. p'q+; objekt občanské rrybavenosti

p. Č. s!. 75

č.p .q4z

č, o .44 ,

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

obec Kše|y, č. p' 10, 28201 Kše|y

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parce|a nemá evidované BPEJ.

omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jíné zápisy

Řízení, v rámci kteých by| k nemovitosti zapsán cenov'ý údaj

Nemovitost je v Územním obvodu, kde státnÍ správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrá|rui!řad pro střefujeský kraj.
Katastrá|ní pracoviště Kolín7

Zobrazené údaje mají informativní charakter' P|atnost k ,| 9.o8.2o17 09:00:00.

o 2oo4 - 2o1 7 Český úřad zeměměřický.a katastrálníZ , Pod sídJštěm 'l 8oo/9. KobJlisy. 1 82.l .! Praha 8r'
Podání určená katastrá|ním Úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jgiilh€:lleilaÚle:'gz.

Podí| ]
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