
OBEC BOHDÍKOV
Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov

Obec Bohdíkov v souladu s ustanovením $ 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. - zákon o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tímto

zveřejňuje záměr smluvního práva provést stavbu

na pozemcích p.č. 699 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 695 ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše k.ú Raškov Ves a ve vlastnictví Obce Bohdíkov, do kterých bude uloženo
vedení NNKk, pro: „stavba č. IV-12-8020733/2/T Bohdíkov — č. parc. 335/18 NNK“.

Obec Bohdíkov si vyhrazuje právo zrušit záměr bez udání důvodů.

Peraškostarosta obcé 189 64 Bohdíkov 163
IČ 00302376
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