
KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

 
ve smyslu § 18 odst. 1 zákona číslo 129/2000 Sb.,  o krajích,   z v e ř e j ň u j e 

 

 

ZÁMĚR č. 44/2018 
 

darovat pozemky v k. ú. a obci Butoves 
 
Pozemky: pod stavbou chodníků v obci podél silnice č. III/32834  
- celková výměra 2 358 m2 
část p. p. č. 178/1 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 178/5 o výměře 198 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 178/1 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 178/6 o výměře 34 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 178/1 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 178/7 o výměře 20 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 178/1 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 178/8 o výměře 276 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 178/1 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 178/9 o výměře 412 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 178/1 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 178/10 o výměře 971 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 178/3 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 178/3 o výměře 34 m2 
ostatní plocha – jiná plocha, 
část p. p. č. 184 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 184/2 o výměře 182 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 184 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 184/3 o výměře 61 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 184 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 184/4 o výměře 149 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 197/1 je dle GP č. 201-668/2016 označena jako p. p. č. 197/3 o výměře 21 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace. 
Věcné břemeno: na p. p. č. 178/1, p.p. č. 184 a p. p. č. 197/1 vázne věcné břemeno dle 

smlouvy o zřízení věcného břemene zapsané na LV č. 352 pro k. ú. a obec Butoves 
 
Informace:  P. Horáčková, tel: 495 817 519 
E-mail: phorackova@kr-kralovehradecky.cz 
 
V Hradci Králové dne: 14.05.2018 
                                                                                        

 
 

 
 
        PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
            hejtman Královéhradeckého kraje 
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