
Rodinný dům č.p. 26, č.o. 34, ul. Brněnská

Rodinný dům č.p. 26, č.o. 34 na stavebním pozemku  parc. č. 404, včetně stavebního pozemku 
parc.č. 404 a pozemku parc.č. 405 o výměře 239 m

2
, kultura zahrada vše v obci a katastrálním území 

Moravská Třebová, ul. Brněnská. 

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 400.000 Kč



Bytový dům na ul. Zámecká č.p. 220, č.o. 1a

Bytový dům na ul. Zámecká č.p. 220, č.o. 1a na stavebním pozemku parc.č. 194/3, včetně stavebního 
pozemku parc.č. 194/3 o výměře 164 m

2
, kultura zastavění plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. 

Moravská Třebová, ul. Zámecká   

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 450.000 Kč    



Bytový dům na ul. Krátké č.p. 219, č.o. 6

Bytový dům na ul. Krátké č.p. 219, č.o. 6 na stavebním pozemku parc.č. 234/3, včetně stavebního 
pozemku parc.č. 234/3 o výměře 191 m

2
, kultura zastavěná plocha  nádvoří vše v obci a k.ú. 

Moravská Třebová, ul. Krátká  

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 650.000 Kč  

   



Bytová jednotka č. 806/11, č.p. 806, č.o. 2 na ul. Školní

Bytová jednotka č. 806/11 nacházející se v budově č.p. 806, č.o. 2 na ul. Školní v Moravské Třebové, 
na stavebním pozemku parc.č. 1373, včetně podílu id. 3500/52351 na společných částech budovy a 
na předmětném stavebním pozemku 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 445.000 Kč



Bytová jednotka č. 257/1, č.p. 257, č.o. 2 na ul.  K.Čapka

Bytová jednotka č. 257/1 nacházející se v budově č.p. 257, č.o. 2 na ul.  K.Čapka v Moravské 
Třebové, na stavebním pozemku parc.č. 1098/1, včetně podílu id. 3990/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 303.000 Kč



Bytová jednotka č. 51/4, č.p. 51, č.o. 45a na ul. Brněnské

Bytová jednotka č. 51/4 nacházející se v budově č.p. 51, č.o. 45a na ul. Brněnské v Moravské 
Třebové, na stavebním pozemku parc.č. 302/2, včetně podílu ve id. 825/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále včetně podílu id.1/6 na stavbě kůlny na 
stavebním pozemku parc.č. 302/3 včetně podílu 1/6 na stavebním pozemku p.č. 302/3

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 290. 000 Kč





Bytová jednotka č.  148/4, č.p. 148, č.o. 22 na ul. Olomoucké

Bytová jednotka č.  148/4 nacházející se v budově č.p. 148, č.o. 22 na ul. Olomoucké v Moravské 
Třebové, na stavebním pozemku parc.č. 848, včetně podílu id. 2734/10000 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále včetně podílu id. 1/7 na zděné kůlně 
na st. pozemku 849, včetně podílu ve výši 1/7 na stavebním pozemku parc.č. 849      

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 300.000 Kč



Bytové jednotky č. 108/1 a 108/3, č.p. 108, č.o. 2 na ul. Horní

Bytová jednotka č. 108/1 nacházející se v budově č.p. 108, č.o. 2 na ul. Horní v Moravské Třebové, na 
stavebním pozemku parc.č. 2154, včetně podílu id. 2841/10000 na společných částech budovy a na 
předmětném stavebním pozemku 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 100.000 Kč

Bytová jednotka č. 108/3 nacházející se v budově č.p. 108, č.o. 2 na ul. Horní v Moravské Třebové, na 
stavebním pozemku parc.č. 2154. včetně podílu id. 3541/10000 na společných částech budovy a na 
předmětném stavebním pozemku 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 120.000 Kč





Pozemek parc. č. 2055/94 o výměře 1344 m2, kultura orná půda v obci a     katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Strážnického  

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 369.000 Kč

Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Strážnického 

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 715.000 Kč

Pozemek parc. č. 2055/100 o výměře 797 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Strážnického

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 265.000 Kč

Pozemek parc. č. 2055/101 o výměře 980 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Strážnického   

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 392.000 Kč 

Podrobnější informace o těchto nemovitostech najdete na stránkách města Moravská Třebová 
www.mtrebova.cz – úřední deska, kde jsou zveřejněny jednotlivé dražební vyhlášky. 




