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Směna pozemků v k.ú Zhoř u Pacova  
 

Pro jednání zastupitelstva města Pacov  č.3/2018, dne  19.9.2018 

 

Počet stran: 1 

Počet příloh:1  

Zpracovala: Alena Plášilová 

Předkládá: ing. Lukáš Vlček 

 

Popis: 
V červnu 2017 schválilo zastupitelstvo prodej pozemku par.č. 59/2 o velikosti 198 m

2
, par.č. 

48/2 o velikosti 118 m
2 

a části pozemku par.č. 846/2 o velikosti cca 60 m
2
 v k.ú. Zhoř u 

Pacova XXXXXXXXX. Jedná se o pozemky, které navazují na zahradu u rodinného domu 

pana XXXXX. Pan XXXXXXXXX plánuje vybudování oplocení a rád by o tyto pozemky 

rozšířil zahradu u svého rodinného domu. 

Při zaměření pozemků bylo zjištěno, že při zaplocení pozemků par.č. 48/2 a 59/2 by mezi 

plotem a komunikací zůstal zelený pruh, který by byl pro město nevyužitelný, bylo navrženo 

rozšířit ještě zahradu o část pozemku par.č. 936/2 o velikosti 45 m
2
. Při zaměřování části 

pozemku par.č. 846/2 bylo v terénu zjištěno, že  bude vhodné oddělit pouze část o velikosti 17 

m
2
, na které nerostou stromy a zároveň zůstane dostatek prostoru u hráze rybníka na pozemku 

par.č. 51, který je ve vlastnictví města. Dále bylo zjištěno, že část hráze zasahuje do pozemku 

par.č. 48/1, který je ve vlastnictví pana XXXXXXXXX. Bylo navrženo vyřešit stávající 

situaci směnou, kterou dojde k narovnání hranice mezi zahradou pana XXXXXXX a 

rybníkem, který vlastní město Pacov. 

 

 

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od 21.8.2018 do 7.9.2018.  

 

Stanoviska: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení směny. 

Odbor výstavby nemá k případnému prodeji připomínek. 

 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 2017/03/18  

 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Zhoř u Pacova: 

• Město Pacov předá panu XXXXXXXXXXXXX pozemek par.č. 59/2 o velikosti 198 

m
2
, par.č. 48/2 o velikosti 118 m

2
,
 
část pozemku par.č. 936/2 o velikosti 45 m

2
 a část 

pozemku par.č. 846/2 o velikosti 17 m
2
  

• Město Pacov přijme od pana XXXXXXXXXXXX část pozemku par.č. 48/1 o 

velikosti 12 m
2  

• na vzájemné vypořádání cen směňovaných pozemků doplatí pan XXXXXXXX městu 

Pacov 100,- Kč/m
2
. 

 


