
PARDUBICKÝ KRAJ 
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           S/OM/5474/22/IS 
   

 
ZÁMĚR KRAJE 

 
 
Prodej pozemku nově označeného jako p. p. č. 2491/9 trvalý travní porost o výměře 193 m

2
, 

který byl dle GP č. 1012-365/2022 oddělen z pozemku označeného jako p. p. č. 2491/1 trvalý 
travní porost, vše v obci a k. ú. Dolní Čermná, se všemi součástmi a příslušenstvím 
z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví vlastníka sousedních nemovitých věcí za kupní 
cenu ve výši 18.335 Kč s přičtením 1/2 nákladů za správní poplatek za přijetí návrhu na 
zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí se zřízením pozemkové 
služebnosti umístění podzemního rozvodu tepelného čerpadla zatěžující pozemek nově 
označený jako p. p. č. 2491/9 trvalý travní porost o výměře 193 m

2
 v obci a k. ú. Dolní Čermná 

ve prospěch Pardubického kraje a každého dalšího vlastníka pozemku označeného jako 
st. p. č. 360 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 415 m

2
 v obci a k. ú. Dolní Čermná, na dobu 

životnosti stavby tepelného čerpadla, nejdéle na dobu 30 let počínaje vkladem práva 
služebnosti do katastru nemovitostí a bezúplatně. 

 
Jedná se o pozemek, který se nachází v okolí dřevěné boudy ve vlastnictví vlastníka sousedních 
nemovitých věcí, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, a stojí částečně na pozemku ve 
vlastnictví vlastníka sousedních nemovitých věcí a z části na pozemku ve vlastnictví Pardubického 
kraje nově označeném jako p. p. č. 2491/9 v obci a k. ú. Dolní Čermná. 
 
Jde o majetek pro Pardubický kraj nepotřebný ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s ustanovením § 18 citovaného zákona je záměr převodu 
vlastnického práva k tomuto majetku zveřejněn vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Případná vyjádření k tomuto záměru kraje je možné předložit písemným podáním 
k rukám Mgr. Ivony Seidlové na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu 
a investic, a to nejpozději do 20. 2. 2023.    

 
 
 
 
 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v. r.  
     hejtman Pardubického kraje 

 
 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto: 

  

 


