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Č.j. OUP/ 836/ 2019/ZS 

ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 6/2019 
Zastupitelstvo obce Přepychy na svém 16. zasedání dne 28.11.2019, usnesením 

č. 2019-16 rozhodlo v souladu s § 39, odst. 1, Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. , 

ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění záměru prodat jednotlivé, níže 

uvedené pozemkové parcely ve vlastnictví Obce Přepychy, v obci Přepychy, k.ú. 

Přepychy u Opočna. 

 

16 P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy 

č. 1 - parcelní číslo 219/49 o výměře 1283 m² 

č. 2 - parcelní číslo 219/48 o výměře 1504 m² 

č. 3 - parcelní číslo 219/47 o výměře 1201 m² 

č. 4 - parcelní číslo 219/46 o výměře 1202 m² 

č. 5 - parcelní číslo 219/45 o výměře 1206 m² 

č. 6 - parcelní číslo 219/44 o výměře 1199 m² 

č. 7 - parcelní číslo 219/43 o výměře 1201 m² 

č. 8 - parcelní číslo 219/42 o výměře 1221 m² 

č. 9 - parcelní číslo 219/34 o výměře 1390 m² 

č.10 - parcelní číslo 219/35 o výměře 1611 m² 

č.11 - parcelní číslo 219/36 o výměře 1200 m² 

č.12 - parcelní číslo 219/37 o výměře 1200 m² 

č.13 - parcelní číslo 219/38 o výměře 1200 m² 
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č.15 - parcelní číslo 219/40 o výměře 1200 m² 

č.16 - parcelní číslo 219/41 o výměře 1212 m² 

 

Parcely vznikly rozdělením dle geometrického plánu č. 380-41/2019, který je 

přílohou č.1 tohoto záměru. 

Prodej parcel se řídí dle směrnice č. 1/2019 „Pravidla pro prodej pozemkových 

parcel pro RD Lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. 

 

Námitky mohou být vzneseny do 15ti dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na 

úřední desce. 

 

 Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 2. prosince 2019 v 7:00 hod. v kanceláři  
 obecního úřadu na adrese Přepychy čp. 5.  
 Lhůta pro podání žádostí končí ve středu 18. prosince 2019 v 15:00 hod.  
 Zastupitelstvo obce může v případě potřeby dobu přijímání žádostí prodloužit. 

 
Žádosti budou přijímány i mimo úřední hodiny, tj.  
Pondělí  7:00 – 17:00 hod. 
Úterý  7:00 – 15:00 hod. 
Středa 7:00 – 15:00 hod. 
Čtvrtek 7:00 – 15:00 hod. 
Pátek  7:00 – 15:00 hod. 
        

 

V Přepychách dne 28.11.2019 

 
 

 

Zdeňka Seidelová 

starostka obce 

tel.: 603 485 369 

e-mail: zdenka.seidelova@prepychy.cz 

 

      Úřední deska: 

       Vyvěšeno:    ……………………………….. 

 

       Sejmuto:      …………………………………  
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