
MĚSTO HOLEŠOV 
  

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
 
zveřejňuje záměr prodeje  
 
městských pozemků a částí městských pozemků 
 

 p. č. 276/1, zastavěná plocha a nádvoří 

 p. č. 278/2, zahrada 

 p. č. 1038/45, ostatní plocha 

 p. č. 278/41, zahrada 

 p. č. 713, ostatní plocha 

 p. č. 705/1, ostatní plocha 

 p. č. 278/42, zahrada 

 p. č. 1038/3, ostatní plocha 
 
vše k. ú. Všetuly, celkem o výměře cca 240 m2 
 

- prodávané pozemky musí zůstat zpřístupněny pro ostatní okolní pozemky, není možné tyto 
oplotit (tzn. že přes prodávané pozemky může být zřízeno VB) 

- kupující se zavazuje vybudovat nájezd na stávající komunikaci dle platné dohody  
(propojení příjezdu ke garážím na stávající veřejnou komunikaci s obloukovým provedením, 
odvod srážkových vod ze stávajících garáží do veřejné komunikace)  

- kupující předloží zpracovanou projektovou dokumentaci, která bude řešit napojení na 
komunikaci, odvod srážkových vod, skladby, materiály…) 

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

 
za minimální kupní cenu 300 Kč/m2,  

 
+ náklady s tímto prodejem spojené: 
 

správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí,  
 

Zájemci o koupi výše uvedených pozemků a částí pozemků musí podat žádost písemně, a to buď 
poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov nebo přímo na podatelnu 
Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do 21.08.2020 do 10:00 hod. 
 
Žádost musí obsahovat:  řádné označení zájemce 

kontaktní údaje  
účel využití  
nabídka kupní ceny za 1 m2 (v minimální výši uvedené 
v tomto záměru) 

 
Bližší informace o prodeji podá Útvar správy majetku a zeleně města, Jitka Hanslíková, tel.: 
573521459. Případné rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí žadatel vlastním nákladem. 
Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem města Holešova dne 22.06.2020. Prodej pozemků a částí 
pozemků bude připraven k projednání na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Holešova.                           
  
Útvar správy majetku a zeleně města 
 

Ev. č. 254/2020 

Vyvěšeno dne: 25.06.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 24.08.2020 


