
OBEC Přibyslavice 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje 

 
Z Á M Ě R   S M Ě N I T 

 
pozemky parc. č. 956/48 – ostatní plocha (jiná plocha) – o výměře 40 m2 a parc. č. 956/49 – ostatní plocha 
(jiná plocha) – o výměře 46 m2, které vznikly rozdělením pozemku parc. č. 956/1 – ostatní plocha (ostatní 
komunikace) – o výměře 18 924 m2, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše, na základě Geometrického plánu 
č. 619-343/2019 pro rozdělení pozemků, vyhotoveného a úředně ověřeného Ing. Zuzanou Benešovou dne 
27. 03. 2020 pod č. 101/2020 a s potvrzeným souhlasem Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Brno-venkov ze dne 02. 04. 2020, PGP-1167/2020-703, a které jsou ve vlastnictví Obce 
Přibyslavice, 
 
za 
 
pozemky parc. č. 1046 – ostatní plocha (jiná plocha) – o výměře 5 m2, který vznikl rozdělením pozemku 
parc. č. st. 10 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 754 m2, a parc. č. 75/5 – zahrada – o výměře 81 m2, 
který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 75/1 – zahrada – o výměře 2.152 m2, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké 
Bíteše, na základě Geometrického plánu č. 626-106/2020 pro rozdělení pozemků, vyhotoveného a úředně 
ověřeného Ing. Zuzanou Benešovou dne 11. 11. 2020 pod č. 582/2020 a s potvrzeným souhlasem 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov ze dne 18. 11. 2020, PGP-
4203/2020-703, 
 
viz Výřezy z Geometrických plánů č. 619-343/2019 a č. 626-106/2020 
 
Zájemci mohou předložit své nabídky, žádosti či připomínky ke zveřejněnému záměru písemně na Obecním 
úřadě Přibyslavice, sídlem Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice, do 31. 01. 2021. 
Bližší informace k záměru je možné získat osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě Přibyslavice, 
případně telefonicky na čísle 546 440 292. 
 
V Přibyslavicích dne 11. 01. 2021 

Vyvěšeno dne: 11. 01. 2021 
Sňato dne: 31. 01. 2021 

 



Výřez z Geometrického plánu č. 619-343/2019 

 

 

Výřez z Geometrického plánu č. 626-106/2020 

 


