
POZOR – OPRAVA ZVEŘEJNĚNÉHO ZÁMĚRU 
Č. 50/2020 – VÝMĚRY POZEMKU P.Č. 93 

 

Město Holešov 

 
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 

 
zveřejňuje záměr prodeje 

 
městského pozemku p. č.  96, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m2, 

jehož součástí je stavba  
 

budova s čp. 38 – rodinný dům 
 

části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca 95 m2  
k. ú. Holešov 

 
výměra bude z pozemku oddělena následně zpracovaným geometrickým plánem, dle 
orientační situace v příloze 
 

za minimální kupní cenu ve výši 3.500.000 Kč 
 
V případě prodeje  

- kupující převezme závazky vyplývající z nájemních smluv 
 
v budově jsou 4 byty  
 
byt č. 1 o velikosti 53,80 m2  
byt č. 2 o velikosti 84,5 m2 (volný) 
byt č. 3 o velikosti 51,8 m2 

byt č. 4 o velikosti 67,9 m2 (volný) 
 
a 1 prostor sloužící k podnikání o velikosti 129,5 m2 (volný) 
 
Upozorňujeme, že prostory jsou zatíženy nájemními smlouvami. 
 
Dále upozorňujeme, že dům čp. 38 je Kulturní památkou (prohlášen Ministerstvem kultury České 
republiky ke dni 2. 8. 2001, tedy již podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 
50844/7-8987). 
 
Energetická náročnost budovy: velmi nehospodárná 
Průkaz energetické náročnosti je k dispozici na Útvaru správy majetku a zeleně městského úřadu. 
 
+ náklady s tímto prodejem spojené: 
- správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí,  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu 
- náklady na vyhotovení „Průkazu energetické náročnosti budovy“ (PENB) 
- náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
- poplatníkem k dani z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel 
- výměra bude z pozemku oddělena geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí kupní 

smlouvy 
 
Zájemce o koupi výše uvedené nemovitosti musí podat žádost písemně, v zalepené obálce označené 
heslem „38“ a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov nebo přímo na 
podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději 21.08.2020 do 10:00 hod.  
 
 
 



Žádost musí obsahovat:  nabídku kupní ceny 
řádné označení zájemce 
kontaktní údaje  
účel využití  
 

 
Bližší informace o prodeji podá Útvar správy majetku a zelně Městského úřadu Holešov, Jitka 
Hanslíková, tel.: 573521459. Případné rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí žadatel 
vlastním nákladem. Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem města Holešova dne 11.05.2020. 
Prodej bude připraven k projednání na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Holešova. 
 
                            
 
 
Útvar správy majetku a zeleně 
 
Ev. č. 252/2020 

Vyvěšeno dne: 25.06.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 24.08.2020 

 


