
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20, tel. 461 653 333, fax: 461 612 218 
 

Informace o převodu nemovitostí 
 
Zveřejněná podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po 
dobu min. 15-ti dní. Po tuto dobu si občané města mohou vyžádat informace týkající se převáděného 
majetku, vyjadřovat se k uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky. 
 

Město Litomyšl nabízí k prodeji: 

st. p. č. 772 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 732 m2, jejíž součástí je budova občanské 
vybavenosti č. p. 508, v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město, p. p. č. 483/1 
ostatní plocha o výměře 377 m2, p. p. č. 483/2 ostatní plocha o výměře 39 m2, vše zapsáno na LV č. 
10001 pro katastrálním území Litomyšl, obec Litomyšl a p. p. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 1541 
m2, p. p. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 32 m2, p. p. č. 23/2 ostatní plocha o výměře 34 m2, vše 
zapsáno na LV č. 10001 pro katastrálním území Záhraď, obec Litomyšl Katastrálním úřadem pro 
Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy za účelem přestavby /výstavby /rekonstrukce či 
jiného zhodnocení dle zadávacích podmínek v příloze zveřejnění záměru. 
 
Bližší informace a podklady jsou zveřejněny na stránkách www.litomysl.cz v sekci podnikatel – 
objekty na prodej. Dotazy je možné zasílat na adresu pavel.chadima@litomysl.cz. 
 
Prohlídka je možná v průběhu zveřejnění po předchozí dohodě. 
 
Zájemci předloží žádost obsahující požadované doklady v souladu se zadávacími podmínkami 
uvedenými v příloze zveřejnění, a to v uzavřené obálce označené „Neotvírat – soutěž Klára“ a 
nejpozději v níže uvedeném termínu na majetkoprávní oddělení Městského úřadu v Litomyšli.  
 
 
              Termín pro předložení nabídek: 3. 5. 2021 – 30. 9. 2021 
 
Projednáno na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle dne 25. 2. 2021 pod č. usnesení 18/21. 
 
Vyvěšeno dne: 3. 5. 2021 
Sejmuto dne: 

          
Ing. Pavel Chadima  
vedoucí majetkoprávního oddělení  
odboru rozvoje a investic 


