
                             Obec Starý Šachov 
Starý Šachov čp. 80, 40502 Děčín 2 

412586837, e-mail: ousachov@volny.cz 

ID: tj7atrt 

 

V souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejnuje: 

záměr směny pozemků v k.ú. Starý Šachov 

1. Obec má ve svém výlučném vlastnictví mj. tyto nemovité věci: 

• pozemek p. č. 2056/5 (ostatní plocha) o evidované výměře 312 m2, který vznikl 
oddělením od pozemku p. č. 2056/4 (ostatní plocha) o evidované výměře 873 m2, 
přičemž k oddělení došlo na základě geometrického plánu č. 174-31/2021 tvořícího 
nedílnou součást této smlouvy;  

• pozemek p. č. 2131/88 (ostatní plocha) o evidované výměře 200 m2, který vznikl 
oddělením od pozemku p. č. 2131/17 (ostatní plocha) o evidované výměře 527 m2, 
přičemž k oddělení došlo na základě geometrického plánu č. 171-133/2020 tvořícího 
nedílnou součást této smlouvy;  

pozemky p. č. 2056/4 a p. č. 2131/17 jsou nyní zapsány na LV č. 10001 pro k. ú. Malý Šachov, 

obec Starý Šachov, okre Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Děčín (dále jen „Pozemky č. 1“). 

2. Ing. Šlambor má ve svém výlučném vlastnictví mj. pozemek p. č. 2131/89 (orná půda) o 
evidované výměře 512 m2, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 2131/1 (orná půda) o 
evidované výměře 10 745 m2, přičemž k oddělení došlo na základě geometrického plánu č. 171-
133/2020 tvořícího nedílnou součást této smlouvy; pozemek p. č. 2131/1 je nyní zapsán na LV 
č. 153 pro k. ú. Malý Šachov, obec Starý Šachov, okre Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín (dále jen „Pozemek č. 2“). 

3. Obec má záměr směnit Pozemky č. 1, které mají ve svém vlastnictví, za Pozemek č. 2. Ing. 
Šlambor touto smlouvou směňuje Pozemek č. 2, který má ve svém výlučném vlastnictví, za 
Pozemky č. 1. Po vkladu příslušných vlastnických práv do katastru nemovitostí tedy bude 
Pozemek č. 2 spadat do výlučného vlastnictví Obce Starý Šachov a Pozemky č. 1 budou spadat 
do výlučného vlastnictví Ing. Šlambora. 

 

K výše uvedenému záměru je možno se vyjádřit nejpozději do 29.6.2021. 

Připomínky lze doručit osobně nebo poštou. 

 

 

Ve Starém Šachově dne 14.6.2021 

 

Vyvěšeno dne: 14.6.2021 

Sejmuto dne:    29.6.2021                                                Jindřich Dvořák 

                                                                                         starosta obce Starý Šachov 



 


