Mìsto Èeská Tøebová, mìstský úøad, odbor majetku mìsta

zveøejòuje tímto podle § 39 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích následující:

Zámìr prodeje pozemkù stpè. 215 o výmìøe 30 m,2 ppè. 580/30 o výmìøe 16
m2 a ppè.580/3l
o výmìøe 183 m2, tj. o celkové výmìøe 229 m2, vše
v katastrálním území Parník a obci Èeská Tøebová, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 32. 50,- Kè. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel.

Zámìr prodeje pozemku ppè. 125/6 o výmìøe 16 m2 v katastrálním území a
obci Èeská Tøebová, za cenu 150,- Kè/m2, tj. celkem za 2.400,- Kè. Náklady
spojené s pøevodemuhradí nabyvatel.

Zámìr
smìny èástí pozemkù ppè.839 a ppè.844/1,
oznaèených dle
geometrického plánu è. 102-118/2006 jako ppè. 839/2 o výmìøe 23 mz a
ppè. 844/3 o výmìøe 67 mz, ve vlastnictví Mìsta Èeská Tøebová, za èást
pozemku ppè. 165/2 oznaèenou dle téhož geometrického plánu jako ppè. 165/8
o výmìøe 31 mz, ve vlastnictví Pavla Ježka, bytem Antonína Kopeckého 151,
549 22 Nový Hrádek, vše v katastrálním území Skuhrov u Èeské Tøebové a obci
Èeská Tøebová. Rozdíl výmìr 59 mz bude Mìstu Èeská Tøebová doplacen ve
výši 105,- Kè/mz, tj. 6.195,-Kè. Náklady spojené s pøevodem uhradí Mìsto
Èeská Tøebová.

Zámìr smìny èásti pozemku ppè.839, oznaèené dle geometrického plánu
è. 102-118/2006 jako ppè. 839/3 o výmìøe 33 m2, ve vlastnictví Mìsta Èeská
Tøebová, za èásti pozemkù stpè. 132 a ppè. 167, oznaèené dle téhož
geometrického plánu jako ppè. 839/4 o výmìøe 14 m2 a ppè. 167/2 o výmìøe 2
m2, ve spoluvlastnictví manželù Vìry a Vlastimila Hájkových, bytem
Litomyšlská 1770, Èeská Tøebová a èást pozemku ppè.480/1, oznaèenou dle
téhož geometrického plánu jako ppè. 480/3 o výmìøe 82 m2, ve vlastnictví Vìry
Hájkové, bytem Litomyšlská 1770, Èeská Tøebová,vše v katastrálním území
Skuhrov u Èeské Tøebové a obci Èeská Tøebová. Rozdíl výmìr 65 m2 bude
Mìstem Èeská Tøebová doplacen ve výši 105,- Kè/m2, tj. 6.825,-Kè. Náklady
spojené s pøevodemuhradí Mìsto Èeská Tøebová.
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