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Č.j. OUP/ 704/ 2021/ZS 

 
 

ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 3/2021 
Zastupitelstvo obce Přepychy na svém 6. zasedání dne 27. 7. 2021, usnesením č. 2021 

- 06 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. 
Parcely vznikly rozdělením dle geometrického plánu č. 404-24/2021, který je přílohou 

č. 1 tohoto záměru. 
 

19 P – lokalita Z 1 „V Domcích“, Přepychy 

č. 0 - parcelní číslo 237/122 o výměře 1352 m² 

č. 1 - parcelní číslo 237/127 o výměře 1169 m² 

č. 2 - parcelní číslo 237/139 o výměře 1234 m² 

č. 3 - parcelní číslo 237/138 o výměře 1235 m² 

č. 4 - parcelní číslo 237/137 o výměře 1235 m² 

č. 5 - parcelní číslo 237/78 o výměře 1196 m² 

č. 6 - parcelní číslo 237/136 o výměře 1264 m² 

č. 7 - parcelní číslo 237/135 o výměře 1310 m² 

         a parcelní číslo 233/62 o výměře     20 m²  (celkem 1330 m²) 

 

č. 8 - parcelní číslo 237/134 o výměře 1224 m² 

         a parcelní číslo 233/61 o výměře   105 m²  (celkem 1329 m²) 
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č. 9 - parcelní číslo 237/101 o výměře 1097 m² 

         a parcelní číslo 233/60 o výměře 186 m²  (celkem 1283 m²) 

 

č. 10 - parcelní číslo 237/109 o výměře 1012 m² 

            a parcelní číslo 233/59 o výměře 269 m²  (celkem 1281 m²) 

č. 11 - parcelní číslo 237/113 o výměře 1048 m² 

            a parcelní číslo 233/58 o výměře 407 m²  (celkem 1455 m²) 

č. 12 - parcelní číslo 237/133 o výměře 1138 m² 

           a parcelní číslo 233/57 o výměře 425 m²  (celkem 1563 m²) 

č. 13 - parcelní číslo 233/50 o výměře 1184 m² 

č. 14 - parcelní číslo 233/51 o výměře 1262 m² 

č. 15 - parcelní číslo 233/52 o výměře 1264 m² 

č. 16 - parcelní číslo 233/53 o výměře 1309 m² 

č. 17 - parcelní číslo 233/54 o výměře 1310 m² 

č. 18 - parcelní číslo 233/10 o výměře 1309 m² 

 

Prodej parcel se řídí dle směrnice č. 2/2021 „Pravidla pro prodej pozemkových 

parcel pro RD Lokalita Z 1 „V Domcích“, Přepychy“. 

 

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

úřední desce. 

 

Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 6. září 2021 v 7:00 hod. v kanceláři obecního 

úřadu na adrese Přepychy čp. 66 (I. patro). 

 

Lhůta pro podání žádostí končí ve středu 15. září 2021 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. července 2021 

 
 

 

 

Zdeňka Seidelová 

starostka obce 

tel.: 603 485 369 

e-mail: zdenka.seidelova@prepychy.cz 

 

 

 

 

      Úřední deska: 

       Vyvěšeno:    ……………………………….. 

 

       Sejmuto:      …………………………………   
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