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Záměr obce Hřibojedy prodat nemovitost v k. ú. Hřibojedy 

Starosta obce Hřibojedy zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní  zřízení),  ve znění pozdějších pře dpisů, záměr prodat níže uvedenou pozemkovou 
parcelu k. ú.  Hřibojedy, která je zapsána  na LV č. 10001 u Katastrálního  úřadu pro 
Královéhradecký kraj  Katastrální pracoviště Trutnov .   
 
Pozemková parcela  číslo  1121 o celkové výměře 244 m2    -  druh ostatní plocha –  ostatní  
komunikace v k. ú. Hřibojedy  zapsaná na l istu  vlastnictví č. 10001 pro obec Hřibojedy.  
 
 
Zájemci o koupi nemovitost i  (pozemku) nebo její  části  (dílu pozemku)  mohou podat své 
nabídky do 22. 6. 2022 do 12:00 hodin. V případě podání nabídky na odkup části 
nemovitost i  (dí lu pozemku)  je nutné vyznačit přibl ižně příslušnou část dílu nemovitosti ,  
na kterou podávají  nabídku.  
Předmětná nemovitost (pozemek) navazuje na veřejně přístupný  pozemek parcely číslo 
1116 - koryto vodního toku umělé, vodní plocha a v  závislosti  na kl imatických podm ínkách 
není trvale přístupný. Podmínkou podání nabídky na od kup nemovitost i nebo její  části  (dílu  
pozemku) je vlastnictví nebo podílové/bezpodílové spoluvlastnictví pozemku parcelního 
čís la: 1123 nebo 1120 nebo 1122 nebo 158, vše v  k. ú. Hřibojedy, nebo do ložení budoucí 
služebnosti chůze ,  nebo budoucí služebnosti chůze a j ízdy ,  pro budoucího vlastníka  
nemovitost i (pozemku) nebo její  část i  (dí lu pozemku).      
 
 

1.  Minimální kupní cena 100,- Kč/m2  
2.  Kupující  uhradí veškeré poplatky souvise jící  s  prodejem včetně nákladů na 

případné dělení nemovitosti (zaměření  dílu, geometrický plán a poplatky) .  
 
 

Obec Hřibojedy si  vyhrazuje právo odchýl it  se od uvedených podmínek.  
 

 
Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M. -  starosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne:  
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