
OBEC  DĚTŘICHOV 

  U  MORAVSKÉ  TŘEBOVÉ 
Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová 

Bankovní spojení:  KB, a.s. Svitavy, č.ú. 31220591/0100, IČO: 00579491, DIČ: CZ00579491 
tel.: 704 790 531, e-mail: obec@detrichovumt.cz 

http://www.detrichovumt.cz/ 
 

Úřední hodiny: pondělí 16
00

 - 18
00

 
 

Tel.: starosta: 607 020 707      účetní: 732 588 810 

 

OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU 
 
Obec Dětřichov u Moravské Třebové zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
 

z á m ě r    p r o d a t 
 

níže uvedený pozemek ve vlastnictví obce Dětřichov u Moravské Třebové, zapsaný na listu 

vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy: 

nová pozemková parcela č. 702/99 - obec a katastrální území - Dětřichov u Moravské Třebové 

           - evidovaná výměra  - 156 m2 

           - druh pozemku - ostatní plocha 

           - způsob využití - ostatní komunikace 

           - prodejní cena - 3.300,- Kč. 

Výše uvedená parcela byla geometrickým plánem č. 160-174/2020 ze dne 14.04.2020 oddělena z  
pozemkové parcely č. 702/3  - obec a katastrální území - Dětřichov u Moravské Třebové 

- evidovaná výměra  - 12490 m2 

- druh pozemku - ostatní plocha 

- způsob využití - ostatní komunikace 

Bližší informace k prodeji pozemku lze získat na níže uvedených telefonických kontaktech. 

Zájemci mohou svou písemnou žádost podat osobně na obecním úřadě nebo zaslat poštou na 
adresu: Obec Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská 
Třebová, a to nejpozději do pondělí 15.06.2020 do 18:00 hod., později podané žádosti budou 

vyřazeny. 

Prodejní cena je pevně stanovená. 

Kupující uhradí cenu za vypracování geometrického plánu pro dělení pozemku a další náklady 
spojené s prodejem pozemku. 

V případě obdržení více žádostí bude kupující vybrán hlasováním zastupitelstva. 

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných žádostí. 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Dětřichov u Moravské Třebové na zasedání dne 
06.05.2020, usnesením č. 02/2020. 

 

 

 

                                                                                        ………………………………………. 
                                                                                                          Buriánek Pavel 
                                                                                                               starosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.05.2020                Sejmuto z úřední desky dne: 






