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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. 476/1  o výměře 3151 m2 , p.č. 479/9 o výměře 100 m2, p.č. 
521/22 o výměře 305 m2 a p.č. 569/3 o výměře 2452 m2.  Z těchto  parcel byly geometrickým 
plánem  č. 222-92/2011,  vyhotoveným  firmou ing. Rostislav loucký, geodetické práce, 
Jihlavská brána 10, Třebíč  ze dne 8.9.2011  a potvrzeného Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč dne  16.9.2011 pod č.844-11,  oddělena  část o 
celkové výměře  345m2. 

 
Kupující: 
Lubomír Slováček , bytem Třebíč, Pražská 524 
 
Kupní cena za uvedený pozemek je sjednána  ve výši 50,- Kč za m2. Je to cena obvyklá 
v místě a čase a stanovena dle unesení č. 5/2/2011 zastupitelstva obce Horní Smrčné ze dne 
26. dubna  2011. Úhrada ve výši 17.250,- Kč bude provedena před podpisem smlouvy na účet 
obce Horní Smrčné  č. 11327711/0100, VS 555/2011, ve zprávě pro příjemce bude uvedeno: 
kupní smlouva- Slováček. 
 
Důvodem pro tento prodej je skutečnost, že prodávané pozemky jsou řádně pronajaty , 
nájemce řádně platí nájem. Zastupitelstvo obce svým usnesením  č. 5/2/2011 nabídlo možnost 
prodeje pronajatých pozemků. 
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:  8.10.2011 
Sňato:        25.10.2011 


