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ZÁM ĚR OBCE 
 
 
Obec Horní Smrčné zveřejňuje svůj záměr a to:     koupit   a směnit  následující pozemky: 
  
Obec Horní Smrčné není vlastníkem veškerých pozemků sloužících jako veřejná komunikace 
v katastrálním území obce.  Zastupitelstvo obce na své schůzi 28.8.2012 schválilo  záměr 
koupit a částečně směnit pozemky pro ucelené vlastnictví místní komunikce v části zvané 
Prosejn. Pro tyto účely byl vytvořen geometrický plán a nově označuje pozemky: 
 
Záměr koupit - jedná se o tyto pozemky: 
1. p.č. 336/7 o výměře 49 m2, prodávající manželé Pavel a Jana Láníkovi 
Záměr koupit a částečně směnit pozemky: 
2. p.č. 341/7 o výměře 254 m2, ve vlastnictví manželů Vojtěcha a Jitky Vašíčkových  
3. p.č. 42 o výměře 114 m2 ve vlastnictví obce Horní Smrčné 
Záměr směnit pozemky:  
4. p.č.348/3 o výměře 102 m2 ve vlastnictví Jarmily Pařilové 
5. p.č. 577/2 o výměře 130 m2 ve vlastnictví obce Horní Smrčné 
 
 
Kupní cena za uvedené pozemky je sjednána  ve výši 40,- Kč za m2. Je to cena obvyklá 
v místě a čase.  V případě směny s rozdílem výměry pozemků ve prospěch obce obec doplatí 
40,- Kč / m2 rozdílů výměr, v případě rozdílů výměr směňovaných pozemků v neprospěch 
obce se považují obě strany směny za rovnocenné a  nevzniká  původnímu vlastníku platební 
povinnost. 
 
 
Obec Horní Smrčné zveřejňuji tento svůj záměr  pro splnění zákonné povinnosti stanovené 
obci v § 39 zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s tímto zákonem. 
 
Tento záměr obce Horní Smrčné je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis 
slouží k vyvěšení na úřední desce a druhý stejnopis je určen pro vklad do katastru nemovitostí 
Katastrálního pracoviště v Třebíči k prokázání splnění zákonné povinnosti dle §39 zák. 
128/2000 Sb.  
 
 
 
 
                                                                              ……………………………. 
        
              Křivánek Jaromír v.r. 
              starosta obce 
 
 
Na úřední desce Obecního úřadu Horní Smrčné: 
 
Vyvěšeno: 28.8.2012 
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