
městoNovýBydžov

IČ;00269247
Se SídlemMasarykovo náměstíl,50401NovýBydžov

Zastoupené:lng.PavlemLoudou3Starostouměsta

(dálejako Prodá.1ø'ajı'cı.r̀
'

Ĺ)

naStranějedne

EI

BW-InvestmentS.r.o.

IČ:05136211

Se SídlemV)--'Sokomýtská718,534Ol l-loliee

zastoupená:

(dálejako Kupujícı'”_)

naStranědruhé

(_ProdávajícíaKupujícíSpoludohromadydálejakoSmluvníStranyȞ)

ZdeňkemHon:hmanem:ı~jednatelem

KUPNÍSMLOUVA

lng.PavlemPejehou,MBA,jednatelem

2018-0141M

uzaveli níže uvedeného dne, měsíc-e a roku?vSouladu S ustanovením § 2079 anásl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dálejen„OZ“)„_jakožidalšími právními

pedpisy

tuto

KUPNÍSMLOUVU

(dálejen„Smlouva“):

ı. PROHLÁŠENÍO VLASTNICTVÍ

l. Prodávající pı“̀ohlaŠuje,žedo

nemovitoSti:

pozemekpare.

pozemekpare.

pozemekpare.

pozemekpare.

pozemekpare.

pozemekpare.

pozemekpare.

pozemekpare.

Of

CH

C'f

('Df

(k

Of.

GH

n

jehovýlučněhovlastnictvínáleží mimo jinetyto

. 3485ovýměe

. 3486ovýměe

. 3487ovýměe

. 3488ovýměe

. 3489ovýměe

. 3490ovýměe

. 3491ovýměe

. 3492ovýměe

395m1

255mi

5

395m2.,

460m2,

296m2,
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v r vv 7

0 pozemek pare. o. 3493 o vymere 296 mi,
o 4- vv '3

ı pozemek parc. c. 3494 o výmere 296 mt,

i pozemek parc. Č. 3495 o výmě e 469 mz,

vše v katastrálním území Nový Bydžov, obcí Nový Bydžov, Zapsáno na LV Č.
10001 vedeném u Katastrálního ú adu pro Královéhradecký kraj, Katastrální

pracoviště Hradec Králové (to vše dále také jen jako „P edmětné
nemovitosti“).

P edmětem koupě podle této smlouvy jsou P edmětné nemovitosti, tj.:

I pozemek pare. Č. 3485 o výmě e 395 m2,

i pozemek pare. Č. 3486 o výmě e 255 m2,

0 pozemek parc. Č. 3487 o výmˇ e 255 m2,

0 pozemek parc. Č.. 3488 o výmě e 255 mz,

0 pozemek pare. ě 3489 o výmě e 255 mg,

0 pozemek parc. ě. 3490 o výmě e 395 mz,

ı pozemek parc. Č. 3491 o výmě e 460 m2,

I pozemek pare. Č. 3492 o výmě e '2.96 mg,

0 pozemek parc. Č. 3493 o výmě e 296 m2,

0 pozemek parc. Č. 3494 o výmě e 296 mz,

0 pozemek pare. Č. 3495 o výmě e 469 mg,

vše v katastrálním území Nový Bydžov, obci Nový Bydžov, zapsáno na LV Č.
10001 vedeném u Katastrálního ú adu pro Královehradecký kraj, Katastrální

pracoviště Hradec Králové (to vše dále také jen jako „P edmět koupě“).

P EDMĚT KuPNí sMLouvv

Prodá\-~ˇající tímto .Kupujícímu prodává a Kupující tímto od Prodávajícího

kupuje a p ijímá do svého vý'luČ-ného vlastnictví P edmět koupě Se všemi jeho

součástmi a p íslušenstvím, jakož i se všemi právy a povinnostmi, a to za cenu

stanovenou v Čl. Ill. této smlouvyr a za dalších podmínek sjednaných v této

sm louvé .

Smluvní strany zároveň sjednávají ve prospěch Prodávajícího jako věcné právo

zákaz zcizení a Zatížení P edmětu koupě na dobu určitou, a to do okamžiku

splnění podmínky stanovené v Č-l. V odst. 6. věta druhá této smlouvy, tj. do

okamžiku, kdy Kupující p edloží Prodávajíeimu doklad o povolení Stavby 11

adových rodinných domů na P edmětných nemovitostech dle zákona Č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu.
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III. KUPNÍCENAADANZNABYTÍNEMOVITOSTI

l. SmluvnístranysjednalyzaPedmětkoupěsevšemisoučástmiapíslušenstvím

kupnícenuvevýšicelkem13300570,-KČ vč.DPH/slovy: timiliony tista

tisícpětsetSedmdesát korunČeskych/(dálejen„Kupnícena“).

2. Kupní cenabylasjednáno.S ohledemnastavPedmětukoupěajehovyužití,a

topovzájemnédohoděsmluvníchstran,kdyStrany ujednalycenu910,-Kčvč.
F) ł ł' 'U V O ' v V! V V V V. ł'DPH/mL a kdycelkovavymeravsechpozemku,jeztvorı.Predmet koupe,cını

- 'í
3.627mi

3. Smluxmístranyujednávají,žedaňznabytínemovitostihradíKupující.

Iv. vYPO ÁDÁNÍKUPNÍCENY

l. SmluvnístranyprohlašujíaČinínesporným,žeKupujícíuhradilKupnícenuvevýši

celkem3.300.570,-Kčvč.DPH/slovy:timiliony tiStatisícpětsetSedmdesát

korunčeskych/pedpodpisemtétokupnísmlouvy,atonaúčetprodávajícího

čúčtu pod variabilním

symbolemplatby31ll.

v. PROHLÁŠENÍAZÁVAZKYSMLUvNÍCHSTRAN

l. Pı̀Odá\--“̌ajíc.í prohlašuje. že naPedmětukoupě neváznou dluhy, věcná bemena,

zástavnípráva.nájenmísmlouvynebojinéprávnípovinnosti.

[na Prodávající prohlašujeazavazujese,žeodokamžikuuzavenítétosmlouvyaždo

okamžiku,kdynabudeprávnímoci rozhodnutí.katastrálníhoúadu,jímžsepovoluje

vkladvlastnickéhoprávakPedmětukoupě ve prospěchKupujícího do katastru

nemovitostí, bez pedchozího písemné-ho souhlasuKupujícího neuzave takovou

smlouvu,najejímžZákladě bymohlo dojítkezcizeníPedmětukoupěnebojeho

Části, zatížení Pedmětukoupě nebo jehoČásti zástavním právem Či věcnym

bemenemnebobymohlo dojítkjakémukolisníženíhodnotyPedmětukoupě,ani

nevložíPedmětkoupěČijehoČástjakonepeněžityvkladdoObchodní společnosti

Čidružstva.

J_). Prodávající prohlašuje, že kedni uzavenítétosmlouvyneprobíhážádnésoudní,

rozhodčí.správ-'ní nebojakékolijiné ízeníped jakýmkoliOrgánem, kteréhoje

účastníkem, vjehožsouvislosti by po uzavení tétoSınlOLı\-“̌y nastalanebo mohla

nastat celko 'á nebo částečná nesprávnost některého zprohlášení uvedených

vpedchozíchOdstavcich tohotoČlánkutétosmlouvy,anebojehožnásledkemby

mohla být Ohrožena existence vylučného a neomezeného vlastnického práva

nabytého Kupujícím na základě tétosmlouvy,anebo pokojnýa nerušenývýkon

tohotovlastnickéhoprávanabytéhoKupujícím. Prodávajícídáleprohlašuje,žemu

neníznámaanižádnáokolnost,kterábykvýšeuvedenému ízenímohla vést.
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U1

(i.

Pı̀odč-'1\---̌ající prohlašuje,žemu neníznáınaexistencežádnéhorozhodnuti,usneseni,

opatení,zákazučipíkazusoudu,Správního úadu,arbitrážníhoSoudu, rozhodce

nebojinéhoorgánu, které by mělonebo Inohlomít za následek neplatnost či

nesprávnost nebo ohrožení správnosti některého zprohlášení uvedených

vpedchozíchodstavcíchtohotočlánkutétosmlouvy,anebo kterébymohlo mít

negativní vlivnaSchopnost čiZpůsobilost Prodávajícího pevést na Kupujícího

vlastnicképrávonazákladětétosmlouvy.

Ukáže-li Se některé prohlášení Prodávajícího uvedené včl. Vtéto Smlouvy

nepravdivýmneboporuší-liProdávajícíjakýkolisvůjZávazekSjednanývčl.Vtéto

smlouvy,má Kupujícíprávoodtétosmlouvyodstoupit.

Kupující Se zat-fazuje, že Pedmětnánemovitosti využije výlučně ke Stavbě ll

adových rodinných domů. Vtéto souvislosti se rovněž zavazuje pedložit

Prodávajícínnınejpozdějido 18 měsícůod podpisutétokupníSmlouvy doklado

povolenítétoStavbydlezákonač.183/2006Sb. oúzemnímplánováníaStavebním

ádu.

Propípad,žeKupujícízávazkudleodst.6článkuV. tétosmlouvy nedostojí

jcProdávající oprávněnodtetosmlouvyo d St o up it,atovelhůtějednoho

měsíceOde dne,kdyprávona.odstoupeníodSmlouvymohlo býtipoprvévykonáno.

Tato Smlouva bytakvpípadě,žebyProdávající důvodněodSmlouvy Odstoupil,

nepozbylaúčinnostipouzecodovšechujednáníoSmluvnípokutě,jakjsoudáletéto

Smlouvyuvedena.

V souvislostisodstoupenímodSmlouvyneníProdávajícípovinenvůčiKupujícímu

k úhradě žádných nákladů na zamýšlenou Stavbu jedenácti( ll') adových

rodinnýchdomůjižKupujícímvynaložených,bytvbysejednaloionákladyúčelně

vynaloženéakbudoucímuprospěchuProdávajícího.

S nesplněním závazku Kupujícího dle odSt. 6 článkuV. tétoSmlouvy, a to

ı“ie.__jpozdějido 18 (_ osmnácti)měsícůodpodpisutétokupníSmlouvyProdávajícímu

pedložitdoklado povolenístavbyjedenácti( ll_) adovýchrodinnýchdomůdle

zákonač183/2006Sb., o územnímplánovánía stavebním áduSpojují účastníci

tétoSmlouvy téžprávo Prodávajícího po Kupujícímjednakneprodleněvyklizení

toutoSmlouvouprodávanýchpozemkůadálezaplacení sm luvní pokuty ,

atovevýši'300.000,--Kč,Slovy: tiStatisíckorunčeských,Se lhůtouSplatnostido

jednohoměsíceodedne, kdyKupujícímubudedoručenoSděleníProdávajícího o

odstoupeníodSmlouvy.

.leprávem. Prodávajícího v Souvislosti s uplatněním práva naplnění ze Smluvní

pokuty započíst si plnění na úhradu smluvní pokuty proti Kupujícím již

poskytnutémuplněnínakupnícenua tedyvrátitKupujícímujentučástuhrazené

kupníceny,kteráSmluvnípokutupevyšuje.
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K \-“rácení kupní ceny je však Prodávající povinen ve lhůtě t iceti ( 30 ) dnů poté, co
Kupuj ící

jednak

a kc e p t u j e - formou Souhlasného prohlášení o změně a zániku práv

zapiso\-“ˇaných do katastru nemovitostí (_ § 66 vyhl.č. 357/2013 Sb., o katastru

nemovitostí _) ~ o d S t o u p e n í od Smlouvy Prodávajícím pro nesplnění Závazku
l<Ĺupujícího dle odst. 6 článku V. této smlouvy či ve lhůtě rovněž t iceti ( 30 ) dnů
ode dne prč'ıvní moci rozhodnutí soudu, kterym bude Odstoupení od smlouvy

Prodávajícím Shledáno důvodnym, a kdy vydání tohoto rozhodnutí musel se

Prodávající domáhat proto, že koncensu Kupujícího o oprávněnosti odstoupení od
smlouvy Prodávajícím nebylo smluvně dosaženo, ne však d íve, než bude v katastru

nemovitostí obnoven zápis vlastnického práva. k touto Smlouvou p eváděnym
pozemkům pro Prodávajícího, tedy pro p ípad., že ve vyše uvedené lhůtě t iceti ( 30
_) dnů nebude obnoven Zápis vlastnického práva pro Prodávajícího, platí pro vrácení

kupní ceny náhradní lhůta, a to pět ( 5 ) dnů ode dne provedení zápisu vlastnického

práva pro Prodávajícího

a d á l e

pozemky v y k l i d í.

Za den vyklizení bude považován den, ke kterému budou pozemky fakticky

vyklizeny, tzn.,I když Se na pozemcích nebudou nacházet Žádné Stavby, vybavení

stavby a stavební Stroje. O uvedeném bude sepsán protokol, který Smluvní Strany

podepíší skonstatováním, že pozemky jsou dle ujednání této smlouvy vyklizeny

nebo že tomu tak sice není, avšak Prodávající na vyklizení netrvá. Den faktického

vyklizení pozemku, ve smyslu pravidel uvedených v první větě tohoto odstavce,

bude v protokole výslovně uveden.

S nesplněním závazku Kupujícího touto smlouvou p eváděné pozemky v y k l i d i t

neprodleně poté.. co Prodávající od smlouvy odstoupí pro nesplnění závazku

Kupujícího dle odst. 6 článku V. této smlouvy Spojují účastníci Smlouvy právo

Prodávajícího požadovat po Kupujícím zaplacení Smluvní pokuty, a. to ve výši

30.000,-- Kč, slovy: t icet. tisíc korun českých., za každýr započaty měsíc prodlení

Kupujícího svyklizením touto smlouvou prováděných pozemků, a tO počínaje
měsícem následtˇıjícím po měsíci, ve kterém bude Kupujícímu doručeno odstoupení

od smlouvy Prodávajícím pro nesplnění závazku Kupujícího dle odst. 6 článku V.

této sı“nloı.ı\.--'y. Smluvní pokuta je splatná měsíčně, vždy nejpozději desátého

kalendá ního dne měsíčního období, za které náleží. Je právem Prodávajícího dnem

odeslání sdělení, kterym Kupujícího vyrozumí o skutečnostech, které zakládají

právo Prodávajícího na plnění ze smluvní pokuty, započítávat si jednotlivé splatné

platby na smluvní pokutu proti Kupujícím již poskytnutému plnění na kupní cenu.
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9. Kupující prohlašuje. že se ke dni podpisu tétoSmlouvy Seznámil se Stavem

Pedmětukoupě.

10. Prodávající Se zavazuje Pedmětnánemovitosti vyklidit. a tonejpozdějike dni

31.12.2018.Nedostojí-li Prodávající tetopovinnostiabudou-liSe naPedmětných

nemovitostechnacházetjakekolimovite'- věc-i ipo uplynutí l(jednoho)týdneode

dne31.12.2018.jeKupující oprávněnzajistitvyklizeníPedmětukoupěSám, kdy

nákladyvynaloženénavyklizenízavazujeSe mu Prodávajícíuhraditvplněvýši.

vı. NABvTivLAsTNıCKÉHOPRÁVA

1. Kupující nabude výlučně vlastnické. právo kPedmětukoupě vkladem práva

vlastnickéhodokatastrunemovitostíuKatastrálníhoúaduproKrálovéhradecký

kraj.Katastrálního pracovištěHradec Králově.ZákazzcizeníaZákazzatíženík

\-›“̌ě.ci zapsané- do veejného Seznamu vzniká zápisem do katastru nemovitostí

(\-›'eı̌*e.jněluí›seznamu).atovkladem.

Prodávající aKupující Se dohodli.ženávrhnazahájení ízeníopovolenívkladu

vlastnickéhoprávadokatastrunemovitostíveprospěchKupujícíhopodáKupující.

Správní poplatkySpojené S návrhem navkladjakožinákladynavyhotoveníte'toLJ.)

smluvnídokumentacehradíKupující.

4. Vpípadě.ıžebudenávrhnavkladvlastnickéhopráva.podanýdletétoSmlouvy.

katastrálním úadem zamítnut. bude tato Smlouva zkonzumována. 'Vtakovem

pípadě mají Smluvní Strany povinnost a zároveň právo na uzavení Smlouvy

stejnéhoobsahuazaStejnýchpodmínek.zejmenacenových.jakobylauzavenatato

smlouva(dálejen...NováSmlouva .avšakveznění.kterébudereektovatdůvody.

prokterebylvkladvlastnickěhoprávakatastrálnímúademzamítnut.NováSmlouva

budeuzz-.n--“̀ enado 10dnůoddoručenívýzvykuzavenítakoveSmlouvyposledníze

Sı'nluvníchStran.

(Ja K zajištěnípovinnostiSjednaněvěl.V. odst. 6 větadruhátétosmlouvysjednaly

smluvníStranyvěl.11 odSt.2tětosmlouvyzákazzcizeníazatíženíPedmětukoupě.

kdytentobudezkatastrunemovitostívymazánnazákladěnávrhunavkladvýmazu

tohotozákazu.kterýupíslušnéhokatastrunemovitostípodáKupující poSplnění

podmínky ádnéhopedloženídokladuo povoleníStavby 11 adovýchrodinných

domůdlezákonaě183/2006Sb.. o územnímplánováníaStavebním ádu.jakje

uvedenoShora. 'Prodávajícíse zavazujeposkytnoutKupujícímu kvýmazuzákazu

zcizeníazatíženíPedmětukoupěpotebnouSouěinnost.zejm.jepovinenpodepsat

a\.-“'ydatKupujícímusúedněot-fěenympodpisemPotvrzení.ježjepílohouě.ltéto

smlot.ı\--“'y._ a to do5 pracovních dní ode dne. kdymu bude pedložen doklad o

pox-'̌olení stay-'by lladovych rodinnyehdomů dle zákona ě.183/2006Sb.. o

územnímplánováníaStavebnim ádu.nal““"edmětukoupě.Vpípaděnesplněnítěto

povinnostijeProdávající povinen uhradit Kupujícímu Smluvní pokutu ve výši

Kupnísmlouva.Stránka6zs



5.000,- KČ Za. každý zapoČatý den prodlení S vydáním podepsaněho Potvrzení
Kupujícímu. Nelze ale Smluvní pokutu vůČi Prodávajícímu uplatnit, pokud
Potvrzení, kterejepílohouČ. 1 tétosmlouvy, bude pro vkladvýmazuzákazu
zcizeníazákazuzatíženíshledánoKatastrálnímúademprotentovýmazobsahově
neostateČ-ným.

vu. USTANOvENízÁvÉREČNÁ

1. TatoSmlouvajevyhotovenavetech(3)vyhotoveních,pičemžpojednomobdrží
každázesmluvníchstranajednovyhotoveníbudepoužitoproúčelyvkladověho
ízení.

IU' Jakékolivzměny a doplňkytetoSmlouvy mohou být uČiněny pouze vpísemně
forměamusí býtpodepsánySmluvními Stranami.

LAJ [_lzatv'ení tétoSmlouvy bylo Schváleno zastupitelstvemměstadne 14.2.2018 pod
Číslem usnesení 684/262/2018. Záměr prodat Pedmět koupě byl zveejněn
vyvěšením na úední desce města Nový Bydžov ve dnech od 22.12.2017 do
1.2.2018. Podmínky proplatnostprávníhojednáníProdávajícího piuzavenítěto
Smlouvy,jakjsoupojmověvymezenyvust. § 41 zák.Č. 128/2000Sb., oobcích,
bylySplněny.

4. Smluvní Strany' prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemstvía
Kupující Souhlasí S tıxz-eejněníni Smlouvy (vč. metadat) vregistru Smluv bez
stanovení__ja.kýchl‹;oli\-“̌ dalšíchpodmínek. Dle § 5 odst. 5 zákonaČ.340/2015Sb.,
zákonoregistrusmluv,jek ádněmu uveejněnísmlouvyteba,abybylauveejněna
způsobem tamstanoveným, a tovČetně vyplnění metadat. Smluvní strany se
dohodly,žeuveejnímetadata vnížeuvedenémrozsahuaprohlašují,žeuvedený
rozsahmetadat:

0 identifikacesmluvníchstran:

Prodávající: městoNovýBydžov

IČ.00269247
sesídlemMasarykovo náměstí1,50401NovýBydžov

Kupující: BW-Investments.1̀.o.

Kzosisózıi
seSídlemVysokomýtská718,53401 Holice

0 mnezenı'pedmětusmloun
kupníSmlouva-prodej pozemkůparc. Č. 3485 o výměe
395 1112, parc. Č. 3486o výměe255 1112, parc. Č. 3487o
výměe255 mg, parc. Č. 3488 o výměe255 1112, parc. Č.
34890 výměe255 m2, pam. č.34900 výměe395 m2,

parc.Č.3491ovýměe460niz, parc. Č. 3492 o
výměe2961112, parc. Č 3493 o výměe296m2, parc. Č.
3494ovýměe296mz, parc.Č.3495ovýměe469m2, vše
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v katastrálním území a obci Nový Bydžov, a Z ízení zákazu
ze-izení a zatížení těchto nemovitostí

I cena: 3.300.570Kě
I datum uzav ení Smlouvy: datum podpisu Smlouvy poslední Smluvní

Stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům Zákona o registru smluv.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smlmfními stranami.

6. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo její Část se stane neplatným,
net'ıčinným, protiprávním nebo nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost,
neúčinnost, protiprávnost Či nevýnutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí. Pro tento p ípad se Smluvní
strany za\-“'aztıjí neplatné, neúčinné, protiprávní nebo nevynutitelné ustanovení
nahradit takový-'m ustanovením, které zohlední zájmyr Smluvníoh stran vedoucí
k dosažení účelu této smlotwv.

P íloha č. l: Potvrzení o splnění podmínky pro výmaz zákazu zcizení a zatížení

Smluvní strany prohlašuj í, že si tuto smlouvu p eěetly, že jí porozuměly, že S jejím obsahem
souhlasí a že nebyla uzav ena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož

p ipojuji své podpisy:

V Novém Bydžově dne 10. dubna 2018 V Holieíeh dne 10. dubna 2018

Prodávající: Kupuj íeí:

ıııııııııııııııııııııııııııııı

z; ěsto Nový Bydžov za BW - Investment s.r.o.
Ing. Pavel Louda, starosta města Ing. Pavel Pejcha, MBA, jednatel

za BW - Investment S.r.o.

Zdeněk Hoc-hman, jednatel
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Potvrzení o Splnění podmínky pro výmaz zákazu zeizení a zatížení

Město Nový Bydžov
IČ; 00269247
Se Sídlem Masarylmvo náměstí l, 504 01 Nový Bydžov
Zastoupené: lng. Pavlem Loudou., Starostou města

tímto potvrzuje, Že

Společnost BW - Investment S.r.o.
IČ; 05136211
Se Sidlem Vysokomýtská 718. 534 01 I-loliee:

p edložila městu Nový Bydžov v Souladu S ěl. V. odSt. 6 věta druhá kupní Smlouvy uzav ené
mezi Shora uvedenými Subjekty dne 10.4.2018 (dálejen „Kupní Smlouva“) doklad O povolení
Stavby ll adových rodinných domů dle zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a
Stavebním ádu, a to ádně a včas. tj. ve lhůtě Smlouvou Sjednaně, kdy tímto

je Splněna podmínka. S jejímž naplněním Kupní Smlouva Spoj uje Okamžik zániku zákazu
zeizení a zatížení P edmětnýeh nemovitosti Speei kovanýeh v ěl. I. Kupní Smlouvy.

Město Nový Bydžov proto vyjad uje Svůj Souhlas S výmazem Zákazu zeizení a Zatížení
P edmětnýeh nemovitostí. tj. pozemků:

pozemek pare.

pozemek pare.

pozemek pare.

pozemek pare.

pozemek pare.

pozemek pare.

pozemek pare.

pozemek parc.

pozemek pare.

pozemek pare.

pozemek paı'e.

GC

.øf

('ì'f

Cv

.vz

("ìı

CK

_.v

("x

(k

V

C.

_ 3485 0 výmě e 395 m2,

. 3486 o výmě e 255 m2,

. 3487 o výmě e 255 m2,

. 3488 0 výměf-ě 255 m2,

. 3489 o výmě e 255 mg.,

. 3490 o výmě e 395 mz.

. 3491 o výmě e 460 ml,

. 3492 o výmě e 296 mz.,

_ 3495 0 výmě e 296 m2,

. 3494 ø výmě ě 296 [112,
3495 o výmě e 469 m2.

vše v katastrálním území Nový Bydžov, ohei Nový Bydžov, zapsáno na LV č. ...(bzvıde
ćıfoplf--íěı-'Zo) vedeném u Katastrální ho ú adu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Hradee K rálově.

V Nověm Bydžově dne ................

ıııııııııııııııııııııııı ıııııı

za Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, Starosta města




