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OÚ/310/2019 
 

Ve Starém Městě, dne 17.04.2019 
 

Věc  :  Oznámení záměru směny pozemku. 
 

Obec Staré Město, zveřejňuje v souladu s  § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecních zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů záměr Obce Staré Město směnit  pozemky: 

 

p.č. 7629/11 - ostatní plocha o výměře 258 m2  ,číslo LV 1., a pozemek p.č. 7592 - koryto vodního toku o 

výměře 130 m2  číslo LV 1, nacházející se v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku a které jsou 

zapsaný u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, vše ve 

vlastnictví obce Staré Město 

 

 za 

pozemek  p.č. 2365/3 - ostatní plocha o výměře 370 m2  ve vlastnictví Povodí Odry s.p.  nacházející se 

v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku a který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek na Listu vlastnickém č. 387 

 

 

Záměr směny pozemků byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva Obce Staré Město po bodem 2.9. dne 

27.02.2019 

 

bod 2.9. 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku p. č. 7592 koryto vodního toku o výměře 

130 m2 a pozemku p. č. 7629/11 ostatní plocha o výměře 258 m2, které jsou ve vlastnictví Obce 

Staré Město za pozemek  p.č. 2365/3 ostatní plocha u výměře 370 m2, které jsou ve vlastnictví 

ČR, s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Všechny pozemky se nacházejí v  Obci Staré Město, kat. 

území Staré Město u Frýdku-Místku a jsou u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Frýdek-Místek 

 
 

Informace, připomínky, dotazy či náměty, můžete získat na OÚ ve Starém Městě.  
 

„otisk úředního razítka“ 

                                                                                                                                    

     Mgr. Jiří Roško 

                                                                                                                                        starosta obce   

1. Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 17. 04. 2019 

 

Jméno a podpis:  Radka Trňáková   ................................................ 

 

2. Sejmuto z úřední desky dne: .......................................... 2019 

 

Jméno a podpis ............................................................................. 
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