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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 uvedené pozemky ve vlastnictví obce Dětřichov u Moravské Třebové, zapsané na listu 

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

 

pozemková parcela č. 17/2 - obec a katastrální území - Dětřichov u Moravské Třebové 

          - evidovaná výměra  - 302 m2 

          - druh pozemku - trvalý travní porost, 

 

pozemková parcela č. 17/6 - obec a katastrální území - Dětřichov u Moravské Třebové 

          - evidovaná výměra  - 205 m2 

          - druh pozemku - trvalý travní porost, 

 

pozemková parcela č. 17/7 - obec a katastrální území - Dětřichov u Moravské Třebové 

          - evidovaná výměra  - 245 m2 

          - druh pozemku - trvalý travní porost, 

 

pozemková parcela č. 43/1 - obec a katastrální území - Dětřichov u Moravské Třebové 

          - evidovaná výměra  - 289 m2 

          - druh pozemku - trvalý travní porost, 

 

pozemková parcela č. 702/91 - obec a katastrální území - Dětřichov u Moravské Třebové 

              - evidovaná výměra  - 231 m2 

              - druh pozemku - zahrada. 

 

Pozemky budou prodány jako celek. 

Celková výměra prodávaných pozemků: 1272 m2. 

Prodejní cena za všechny: 38.160 Kč. 
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Podmínky prodeje: - kupující nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy na pozemcích zřídí a    

dokončí k užívání stavbu rodinného domu (nutné doložit kolaudačním rozhodnutím) 

       - prodávající si vyhrazuje možnost zpětné koupě.  

Pozemky se prodávají bez napojení na inženýrské sítě. 

Část pozemku p.č. 17/7 bude zatížena věcným břemenem. 

Bližší informace k prodeji pozemků 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 úterý 16.02.2021 do 16:00 hod., později podané žádosti budou 

vyřazeny. 

Prodejní cena je pevně stanovená. 

Kupující uhradí cenu za vytyčení hranic pozemků, za vypracování geometrického plánu pro 

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a další náklady spojené s prodejem pozemků. 

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 

21.10.2019, usnesením č. 5/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ………………………………………. 

                                                                                                       Kozlovský Lubomír 

                                                                                                               starosta 
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