
Obec Vidlatá Seč
Vidlatá Seč 86, 57001 Litomyšl

tel. +420461 631 261, e-mail: vidlata.sec@worldonline.cz, IDDS: fcca5me, www.vidlatasec.cz

.
Záměr dispozice s majetkem Obce Vidlatá Seč

podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Druh dispozice:
prodej pozemků v katastrálním území Vidlatá Seč

Označení předmětu záměru:
Obec Vidlatá Seč zveřejňuje záměr prodat pozemek parc. Č. 55/5 (díl f) - zahrada o výměře 2 m2

,

pozemek parc. Č. 125/6 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 32 m2
, pozemek parc. Č.

125/6 (díl a) - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 80 m2 a pozemek parc. Č. 125/9 (díl g) -
ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 3 m2

, vše v k.ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. Č. 55/5 (díl
f) vznikl rozdělením pozemku parc. Č. 55/5 - zahrada, vlastník Obec Vidlatá Seč, pozemek parc. Č.

125/6 vznikl rozdělením pozemku parc. Č. 125/6 - ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník Obec
I

Vidlatá Seč, pozemek parc. Č. 125/6 (díl a) vznikl rozdělením pozemku parc. Č. 125/6 - ostatní plocha -
ostatní komunikace, vlastník Obec Vidlatá Seč, a pozemek parc. Č. 125/9 (díl g) vznikl rozdělením
pozemku parc. Č. 125/9 - ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník Obec Vidlatá Seč, vše
vyznačeno v geometrickém plánu Č. 193-122/2014, který vyhotovila Geodetická kancelář - Helena
Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, dne 24. 3. 2015 ověřila Ing. Olga Schmídová, úředně
oprávněný zeměměřičský inženýr, a dne 26. 3. 2015 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KPSvitavy pod Č.

PGP-281/2015-609.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Vidlatá Seč na jeho veřejném zasedání dne 13. 9.
2019 usnesením Č. 11/5/2019.

Bližší informace můžete obdržet u starosty obce Vidlatá Seč, pana Luboše Herolda, tel. 730 146 062.

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své žádosti na Obecním úřadu ve Vidlaté Seči v
úředních hodinách nebo doručit poštou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 16. 10. 2019.

Ve Vidlaté Seči dne 30. 9. 2019
Luboš Herold
starosta obce

Vyvěšeno na úřednf desce obecnfho úřadu dne: .
Sejmuto z úřednf desky obecnfho úřadu dne: .
Pfsemnost byla dne zveřejněna na adrese: http://www.vidlatasec.cz/4-uredni-deska/
Razftko a podpis oprávněné úřednf osoby potvrzujfcf vyvěšenf a sejmutf z úřednf desky a zveřejněnf
způsobem umožňujfcfm dálkový přistup.
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