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ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 4/2019 

 

Rada obce Přepychy na svém jednání dne 19. září 2019, zápis č. 2019-12 rozhodla o záměru 

propachtovat pozemky ve vlastnictví obce, v k.ú. Přepychy u Opočna, obec Přepychy, LV 

10001: 

parc. č. 261 - trvalý travní porost (výměra 328 m2), parc. č. 888/2 - orná půda (1683 m2), 

parc. č. 1014/2 - orná půda (543 m2 ), parc. č. 1014/3 - orná půda (453 m2), parc. č. 617/8 - 

orná půda (1300 m2), parc. č. 617/4 - orná půda (2144 m2), parc. č. 617/5 - orná půda (340 

m2), parc. č. 617/6 - orná půda (2120 m2), parc. č. 237/78 - trvalý travní porost (5313 m2), 

parc. č. 237/101 - trvalý travní porost (749 m2), parc. č. 237/113 - trvalý travní porost (629 

m2), parc. č. 1006 PK (1190 m2), parc. č. 1091/3  PK (34 m2), parc. č. 1097 PK (1371 m2), 

parc. č. 219/1 PK (37551 m2), část parc. č. 234/1 PK (18746 m2), parc. č. 237/10 PK (3032 

m2), parc. č. 237/11 PK (2994 m2), parc. č. 237/12 PK (3049 m2), parc. č. 237/14 PK (2996 

m2), parc. č. 237/15 PK (2993 m2), parc .č. 237/42 PK - přídělový plán (2832 m2), parc.č. 

244/1 PK (3464 m2), parc. č. 244/2 PK (878 m2), parc. č. 250/1 PK (8485 m2), parc. č. 256/1 

PK (7935 m2), 263/4 PK (13746 m2), parc. č. 267/1 PK (6495 m2), parc. č. 268 PK (156 m2), 

parc. č. 269 PK (17540 m2), parc. č. 271/4 PK - přídělový plán (9956 m2), parc. č. 272/1 PK – 

přídělový plán (6063 m2), parc.č. 541 PK (3575 m2), parc. č. 544/1 PK (1446 m2), parc. č. 

544/3 PK (665 m2), parc. č. 545 PK (8334 m2), parc. č. 580 PK (22713 m2), parc. č. 885 PK 

(2820 m2), parc. č. 886 PK (104 m2), parc. č. 887 PK (1115 m2), parc. č. 888/3 PK (482 m2), 

parc. č. 891 PK (9542 m2), parc. č. 903 PK (5975 m2). 

Tento záměr byl vyhlášen za účelem uzavření pachtovní smlouvy, která nahradí smlouvu o 

pronájmu pozemků č. 111 ze dne 27.7.2009. Důvodem je dodržení platné legislativy a změna 

výměry pozemků parc. č. 219/1 a 234/1 (Infrastruktura Přepychy, lokalita Z26). 

 

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

Bližší informace na obecním úřadě. 

 

Zdeňka Seidelová 

Starostka obce 

Tel.: 603 485 369, e-mail: zdenka.seidelova@prepychy.cz 
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