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Zveřejnění záměru Obce Hrušovany u Brna o nakládání s majetkem obce 

 

Obec Hrušovany u Brna zveřejňuje v souladu s ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a s usnesením rady obce ze dne 16. 8. 

2021  

záměr prodat nemovitosti 

1) parc. č. 148/2, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 15 m², druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří. Pozemek zapsán v KN na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 

Hrušovany u Brna. Na pozemku je stavba jiného vlastníka (LV 209) 

2) parc. č. 1784/76, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 6 m², druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří. Pozemek zapsán v KN na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 

Hrušovany u Brna. Na pozemku je stavba jiného vlastníka (LV 1348) 

3) parc. č. 1784/77, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 6 m², druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří. Pozemek zapsán v KN na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 

Hrušovany u Brna. Na pozemku je stavba jiného vlastníka (LV 1348) 

4) parc. č. 1784/78, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 6 m², druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří. Pozemek zapsán v KN na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 

Hrušovany u Brna. Na pozemku je stavba jiného vlastníka (LV 1348) 

5) parc. č. 1784/79, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 6 m², druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří. Pozemek zapsán v KN na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 

Hrušovany u Brna. Na pozemku je stavba jiného vlastníka (LV 1348) 

6) parc. č. 1784/80, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 6 m², druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří. Pozemek zapsán v KN na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 

Hrušovany u Brna. Na pozemku je stavba jiného vlastníka (LV 1348) 

7) parc. č. 1784/81, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 7 m², druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří. Pozemek zapsán v KN na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 

Hrušovany u Brna. Na pozemku je stavba jiného vlastníka (LV 1348) 

 

Svá vyjádření k výše uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na Obecní úřad 

Hrušovany u Brna, Ing. Mgr. Pavel Kadlec, Masarykova 17, Hrušovany u Brna nebo na 

e-mail: tajemnik@ouhrusovany.cz. 

  

mailto:tajemnik@ouhrusovany.cz


2 
 

Zákres pozemků 1784/76-81, k. ú. Hrušovany u Brna 

 

Zákres pozemku 148/2, k. ú. Hrušovany u Brna 

 

 

 

 



3 
 

……………………………………….  

Ing. Mgr. Pavel Kadlec,  

tajemník obecního úřadu  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne:  

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky OÚ dne:  

 

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 

 

 


