
 
Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 

Dolní Studénky, 

IČ: 00635936, DIČ: CZ00635936 

Záměr obce propachtovat pozemky v jejím 

vlastnictví 

Obec Dolní Studénky zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,                   

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

Z Á M Ě R 

 propachtovat pozemky: 

parc. č. 40/2 – orná půda o výměře 779 m2, parc. č. 191 – trvalý travní porost o výměře 3917 

m2, parc. č. 299/1 – orná půda o výměře 17650m2, 299/3 – orná půda o výměře 1530 m2, 

parc. č. 299/18 – orná půda o výměře 5070 m2, parc. č. 299/19 – orná půda o výměře 13287 

m2, parc. č. 300 – trvalý travní porost o výměře 544 m2, parc. č. 302/1 – trvalý travní porost 

o výměře 25526 m2, parc. č. 302/2 – trvalý travní porost o výměře 7002 m2, parc. č. 303 – 

trvalý travní porost o výměře 873 m2, parc. č. 308/2 – ostatní plocha o výměře 428 m2, parc. 

č. 308/3 – ostatní plocha o výměře 194 m2, parc. č. 308/4 – ostatní plocha o výměře 65 m2, 

parc. č. 309/1 – trvalý travní porost část o výměře 5200 m2, parc. č. 309/12 – trvalý travní 

porost o výměře 73028 m2, parc. č. 309/19 – trvalý travní porost část o výměře 10038 m2, 

parc. č. 309/21 – ovocný sad o výměře 23491 m2, parc. č. 309/25 – trvalý travní porost o 

výměře 533 m2, parc. č. 425/76 – orná půda o výměře 1337 m2, parc. č. 425/78 – orná půda 

o výměře 996 m2, parc. č. 425/79 – orná půda o výměře 847 m2, parc. č. 427/19 – trvalý 

travní porost o výměře 288 m2, parc. č. 427/34 – trvalý travní porost o výměře 295 m2, parc. 

č. 429/11 – ostatní plocha o výměře 1649 m2, parc. č. 436/16 – orná půda o výměře 591 m2, 

parc. č. 436/60 – orná půda o výměře 684 m2, parc. č. 436/61 – orná půda o výměře 740 m2, 

parc. č. 436/62 – orná půda o výměře 1098 m2, parc. č. 436/63 – orná půda o výměře 87 m2, 

parc. č. 441/3 – orná půda o výměře 256 m2, parc. č. 441/8 – orná půda o výměře 119 m2, 

parc. č. 442/1 – orná půda o výměře 443 m2, pac. č. 442/25 – orná půda o výměře 69 m2, 

parc. č. 442/73 – orná půda o výměře 603 m2, parc. č. 442/79 – orná půda o výměře 293 m2, 



parc. č. 442/94 – orná půda o výměře 7996 m2, parc. č. 442/95 orná půda o výměře 539 m2, 

parc. č. 442/96 – orná půda o výměře 650 m2, parc. č. 443/5 – orná půda o výměře 2642 m2, 

parc. č. 482/33 – orná půda o výměře 842 m2, parc. č. 523/2 – ostatní plocha o výměře 311 

m2, parc. č. 523/4 – ostatní plocha o výměře 172 m2, parc. č. 607/14 – trvalý travní porost 

o výměře 3452 m2, parc. č. 607/18 – trvalý travní porost o výměře 3188 m2, parc. č. 639/2 

– orná půda o výměře 825 m2, parc. č. 639/3 – orná půda o výměře 909 m2, parc. č. 651/1 – 

orná půda o výměře 776 m2, parc. č. 651/2 – orná půda o výměře 548 m2, parc. č. 661/6 – 

trvalý travní porost o výměře 2062m2, parc. č. 661/10 – trvalý travní porost o výměře 2072 

m2, parc. č. 704/29 – orná půda o výměře 957 m2, parc. č. 704/32 – orná půda o výměře 

1953 m2, parc. č. 704/56 – orná půda o výměře 18493 m2, parc. č. 704/70 – orná půda o 

výměře 288 m2, parc. č. 783 – orná půda o výměře 233 m2, parc. č. 796/28 – orná půda o 

výměře 1247 m2, parc. č. 796/29 – orná půda o výměře 296 m2. 

 Bližší informace lze získat u pana Michala Strnada, tel: 724 320 342,                                                        

email: strnad@dolnistudenky.cz.   

 Tento záměr byl schválen Radou obce Dolní Studénky na jejím 66. zasedání dne 11. 5. 2021, 

usnesením č. 66 / 26 / 2021. 

Záměr je zveřejněn na elektronické úřední desce www.dolnistudenky.cz. 

V Dolních Studénkách dne 25. 5. 2021 

Michal Strnad – místostarosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:                                       (razítko OÚ + podpis zodpovědné osoby) 

 

Sejmuto z úřední desky dne:       (razítko OÚ + podpis zodpovědné osoby) 
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