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VYHLAŠUJE ZÁMĚR 

 

Evid. č. záměru: EKO/002/23 Vyvěšeno               07.02.2023 

Zpracoval odbor:  ekonomický Uzávěrka:     x 

Zodpovídá:   Bc. Kostelecká Pavla                Telefon:      577 043 641 

 

 

 

Obsah: 

 
Zlínský kraj vyhlašuje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně 
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to: 
 
pozemků 
- p. č. 690/6, ostatní plocha, o výměře 6 m2, 
- p. č. 690/7, ostatní plocha, o výměře 4 m2, 
- p. č. 690/8, ostatní plocha, o výměře 7 m2, 
oddělených z původního pozemku p. č. 690/1 geometrickým plánem č. 689-18/2020, odsouhlaseným 
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u 
Velehradu; 
 
pozemku 
- p. č. 690/5, ostatní plocha, o výměře 14m2, 
odděleného z původního pozemku p. č. 690/1 geometrickým plánem č. 553-18/2019, odsouhlaseným 
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u 
Velehradu; 
 
pozemků 
- p. č. 690/9, ostatní plocha, o výměře 41 m2, 
- p. č. 690/10, ostatní plocha, o výměře 42 m2, 
- p. č. 690/11, ostatní plocha, o výměře 56 m2, 
oddělených z původního pozemku p. č. 690/1 geometrickým plánem č. 694-18/2020, odsouhlaseným 
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u 
Velehradu; 
 
pozemků 
- p. č. 206/2, ostatní plocha, o výměře 396 m2, 
- p. č. 206/3, ostatní plocha, o výměře 507 m2, 
- dílu "d", o výměře 1 m2, 
- dílu "e", o výměře 3 m2, 
oddělených z původního pozemku p. č. 206 geometrickým plánem č. 714-2170/2022, odsouhlaseným 
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u 
Velehradu. 
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Záměr bezúplatného převodu byl schválen RZK dne 06.02.2023 usnesením č. 0102/R04/23. 

 

Případné písemné podněty či nabídky k vyhlášenému záměru posílejte na ekonomický odbor, oddělení 

majetkoprávní a správy majetku krajského úřadu. 
 

 

V y v ě š e n o   dne :  07. února 2023 

 

S e j m u t o      dne :   
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