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ZÁM ĚR OBCE 
 
 
Obec Horní Smrčné zveřejňuje svůj záměr a to:   prodat následující pozemek : 
  
Horní Smrčné je podle protokolu o předání nemovitého majetku ze dne 26. 2. 1997 
výhradním vlastníkem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 pro K.Ú. a obec 
Horní Smrčné, mimo jiné p.č. 560/1 ostatní plocha o výměře 2708 m2. Geometrickým plánem 
vyhotoveným firmou Ing. Pavel Janovský, zeměměřičské práce, B.Václavka 46/7, 674 01 
Třebíč pod číslem 167-272/2009 a odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Vysočinu, 
katastrální pracoviště Třebíč dne 29.9.2009 pod číslem 718-09 byla oddělena  část parcely KN 
č. 560/1 druh pozemku“ostatní plocha“, způsob využití „ostatní komunikace“, nově označen 
jako p.č. KN 560/3 o výměře 69 m2 , vše v K.Ú. Horní Smrčné. 
 

 
Kupující: 
Manželé Pavel Láník  a Jana Láníková , oba bytem Horní Smrčné 5. 
 
Kupní cena za uvedený pozemek je sjednána  ve výši 6,- Kč za m2. Je to cena obvyklá v místě 
a čase a stanovena jako dvojnásobek přiřazené průměrné ceny pozemku v katastrálním území 
dle vyhlášky č. 412/2008 Sb.  Úhrada ve výši 414,- Kč bude provedena před podpisem 
smlouvy.  
 
Důvodem pro tento prodej je skutečnost, že se jedná  z části o zpřesnění zaměření  ohraničení 
p.č. st. 7 historicky ohraničenou zídkou, z části o zpevněnou plochu sloužící k příjezdu do RD 
č.p. 5 ( p.č. st. 7 )  a z části o předzahrádku náležící k uvedenému RD.   
 
 
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 
              starosta obce 
 
 
Na úřední desce Obecního úřadu Horní Smrčné: 
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