
K R Á L O V É H R A D E C K Ý  K R A J
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. 78/2020    

směnit nemovitý majetek ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
v k.ú. a obci Kvasiny 

Vlastník:            Královéhradecký kraj
                           se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2,  500  03  Hradec Králové,    

Nemovité věci:
- část pozemku p. č. 1315/25 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 1315/25, ostatní 

plocha o výměře 698 m2

- část pozemku p. č. 1315/25 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 1315/44, ostatní 
plocha o výměře 301 m2,

- část pozemku p. č. 3010 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 3010/1, orná půda o 
výměře 2.763 m2,

- část pozemku p. č. 3010 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 3010/2, orná půda o 
výměře 2.576 m2,

- část pozemku p. č. 3011 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 3011/1, ovocný sad o 
výměře 2.342 m2,

- část pozemku p. č. 3011 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 3011/2, ovocný sad o 
výměře 807 m2,

- část pozemku p. č. 3012 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 3012/1, orná půda o 
výměře 3.917 m2,

- část pozemku p. č. 3012 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 3012/2, orná půda o 
výměře 19.821 m2,

- pozemek p. č. 3013, orná půda o výměře 12.049 m2,
- pozemek p. č. 3014, orná půda o výměře 6.495 m2,
- část pozemku p. č. 3015 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 3015/2, orná půda o 

výměře 14.967 m2,
- část pozemku p. č. 3018, dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 3018/2, orná půda o 

výměře 3.898 m2, 
- pozemek p. č. 3019/1, orná půda o výměře 7.950 m2

- v budoucnu nabytá část pozemku p. č. 3016 dle GP č. 921-61/2019 označena jako p. p. č. 
3016/2, orná půda o výměře 17.212 m2,

- v budoucnu nabytý pozemek p. p. č. 1315/36 ostatní plocha o výměře 11 m2,
- v budoucnu nabytý pozemek p. p. č. 1315/38, ostatní plocha o výměře 99 m2,
- v budoucnu nabytý spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku p. p. č. 1315/24, 

ostatní plocha o celkové výměře 368 m2,
vše v k. ú. a obci Kvasiny
Zájemci o nemovité věci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být 



2

doručeny Královéhradeckému kraji nejpozději do 14.9.2020, do 9.00 hodin.

Informace: Ing. Jana Jiráňová, vedoucí oddělení průmyslových zón
E-mail: jiranova@cirihk.cz

V Hradci Králové dne 10.8.2020
                                                                                                     PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

             hejtman Královéhradeckého kraje 
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