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ZÁM ĚR OBCE 
 
 
Obec Horní Smrčné zveřejňuje svůj záměr a to:   prodat následující pozemek : 
  
Obec 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 pozemku p.č. 556/3 o výměře 524 m2.  Na tento pozemek byl vypracován  geometrický plán pro 
rozdělení pozemku firmou Ing. Michal Witiska, Svatopluka Čecha 9, Jihlava 58601,  číslo plánu 239-
34/2014 ze dne 14.11.2014 a odsouhlasený Katastrálním  úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště 
Třebíč dne 20.11.2014  pod číslem PGP-1129/2014-710, kterým  byl oddělen pozemek nově označený 
jako p.č. 556/4 o výměře 366m2, který je předmětem prodeje a uvnitř něhož je stavba k individuální 
rekreaci, vlastník pan Hučík Zdeněk, Vojanova 2634/31, 58601 Jihlava. 

 

 
 
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 
kupujícího bude provedena před podpisem smlouvy na účet obce Horní Smrčné  č. 11327711/0100, VS 
parcelní číslo jím kupovaného pozemku, ve zprávě pro příjemce bude uvedeno: kupní smlouva+ 
příjmení kupujícího. 
 
Důvodem pro tento prodej je skutečnost, že prodávaný pozemek je řádně pronajat , 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:    5.12.2014 
Sňato:        29.12.2014 


