
    
 

OBEC  BOHDÍKOV   
 

 

                   Oznámení 

 
     Podle § 39, odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

oznamujeme, že Obec Bohdíkov má záměr bezúplatně vypůjčit část pozemku p. č. 294, trvalý 

travní porost v k. ú. Raškov Ves o výměře 0,68 m2, a to za účelem umístění automatu 

sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem 

Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9. 

 

     Občané mohou své připomínky či návrhy uplatnit na Obecním úřadu Bohdíkov v termínu 

do 30. června 2021. 

 

 

                                                                               Za Obec Bohdíkov 

                                                                                     Petr Janků 

                                                                                        starosta 
     

 

 

Vyvěšeno:   14. června 2021 

Vyvěšeno v el. podobě : 14. června 2021 

  

Sejmuto:  

Sejmuto v el. podobě:                                                
 



    
 

OBEC  BOHDÍKOV   
 

 

 

                   Oznámení 

 
     Podle § 39, odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

oznamujeme, že Obec Bohdíkov má záměr pronajmout nebytové prostory – restaurace 

„U Sepla“ v budově č. p. 95 v Raškově na pozemku p. č. 3/2, stavební plocha v k. ú. Raškov 

Ves. Bližší informace k pronájmu lze získat na Obecním úřadu Bohdíkov.  

 

     Zájemci mohou své připomínky či návrhy uplatnit na obecním úřadu v termínu 

do 30. června 2021. 

 

 

 

                                                                               Za Obec Bohdíkov 

                                                                                     Petr Janků 

                                                                                        starosta 
     

 

 

 

Vyvěšeno:  14. června 2021 

Sejmuto:  

Vyvěšeno v el. podobě : 14. června 2021  

Sejmuto v el. podobě:                                                



    
 

OBEC  BOHDÍKOV   
 

 

 

 

Oznámení 

 
     Podle § 39, odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

oznamujeme, že Obec Bohdíkov má záměr pronajmout pozemek p. č. 117/2, trvalý travní 

porost, o výměře 4107 m2; p. č. 126/4, trvalý travní porost, o výměře 1028 m2, p. č. 1204/1, 

trvalý travní porost, o výměře 278 m2, vše v k. ú. Dolní Bohdíkov. 

 

     Občané mohou své připomínky či návrhy uplatnit na obecním úřadu v termínu 

do 30. června 2021. 

 

 

                                                                               Za Obec Bohdíkov 

                                                                                     Petr Janků 

                                                                                        starosta 
     

 

 

 

Vyvěšeno:   14. června 2021 

Vyvěšeno v el. podobě : 14. června 2021 

  

Sejmuto:  

Sejmuto v el. podobě:                                                



    
 

OBEC  BOHDÍKOV   
 

 

 

                   Oznámení 

 
     Podle § 39, odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

oznamujeme, že Obec Bohdíkov má záměr pronajmout pozemek p. č. st. 125, zastavěná 

plocha a nádvoří včetně budovy č. p. 82 prodejny potravin v k.ú. Komňátka. 

 

     Občané mohou své připomínky či návrhy uplatnit na obecním úřadu Bohdíkov v termínu 

do 30. června 2021. 

 

 

 

                                                                               Za Obec Bohdíkov 

                                                                                     Petr Janků 

                                                                                        starosta 
     

 

 

Vyvěšeno:   14. června 2021 

Vyvěšeno v el. podobě : 14. června 2021 

  

Sejmuto:  

Sejmuto v el. podobě:                                                
 


