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        V Dešenicích, 12. 01. 2023 

 
 

 
 
 
Věc: OZNÁMENÍ 

 

Městys Dešenice v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích, dle §39 odst. 1 

v platném znění oznamuje svůj záměr: 

 

PROPACHTOVAT 

 

v k. ú. Dešenice 

část pozemku p.č. 1571/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m2 

pozemek p. č. 7 – zahrada o výměře 330 m2 

st. p. č. 191 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2, součástí pozemku je 
stavba 

pozemek p.č. 1571/3 – zahrada o výměře 462 m2 

pozemek 1571/40 – zahrada o výměře 281 m2 

pozemek p.č. 1211 – ostatní plocha, dráha o výměře 845 m2 

část pozemku p.č. 1373/2 – zahrada o výměře 170 m2 

část pozemku p.č. 2183 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 

pozemek p.č. 1421/3 – zahrada o výměře 428 m2 

pozemek p. č. 1454/4 – trvalý travní porost o výměře 237 m2 

pozemek p. č. 1454/9 – trvalý travní porost o výměře 1885 m2 

pozemek p.č. 1373/5 – zahrada o výměře 608 m2 

pozemek p.č. 1375/1 – zahrada o výměře 1867 m2 
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v k. ú. Milence 

pozemek p.č. 856/8 – trvalý travní porost o výměře 5 575 m2 

část pozemku p.č. 724/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5000 m2 

část pozemku p.č. 308/2 – lesní pozemek o výměře 330 m2 

pozemek p. č. 12/2 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 65 m2 

pozemek p. č. 725/10 – trvalý travní porost o výměře 2 172 m2 

pozemek p. č. 724/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 845 m2 

 

v k. ú. Děpoltice 

část pozemku st. p. č. 70 – stavební pozemek o výměře 96 m2 

část pozemku p. č. 836 – zahrada o výměře 16 m2 

pozemek p. č. 888 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 198 m2 

pozemek p.č. 4/6 – zahrada o výměře 972 m2 

pozemek p.č. 881 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 482 m2 

pozemek p.č. 4/1 – trvalý travní porost o výměře 3 012 m2 

pozemek pč. 827 – trvalý travní porost o výměře 1 734 m2 

pozemek p.č. 828 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 349 m2 

pozemek p.č. 43/1 – trvalý travní porost o výměře 5 823 m2 

 

v k. ú. Oldřichovice u Děpoltic 

pozemek p.č. 595 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 144 m2 

pozemek p. č. 644 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 576 m2 

 

 

        PhDr. Lenka Sýkorová 

         starostka 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 12. 01. 2023 

Sejmuto dne: 28. 01. 2023 
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