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Dle zákona č.128/2000Sb., § 39
č.344/1992 Sb. § 5 o
(pozemky – stavební parcely

výstavby rodinných dom
 

Seznam nemovitostí (pozemků
 
        pozemek parc. č. 2500/6 (679 m
        pozemek parc. č. 2500/7 (706 m
        pozemek parc. č. 2500/8 (681 m
        pozemek parc. č. 2500/9 (706 m
        pozemek parc. č. 2502 (804 m2

 
Schválené podmínky: 

 
- Pozemky budou po prodeji využity k

Kupující se nejpozději do 20 dn
stavbu rodinného domu postaveném na koupeném pozemku p
v tomto domě na dobu nejmén

- Cena pozemku je 130,-
zřízení inženýrských sítí ukon

- Nejpozději do 24 měsíců
prodávajícímu rozhodnutí p
rodinného domu a do 60 m
předložit prodávajícímu kopii žádosti p
požádáno o povolení užívání stavby rodinného domu.

- Nesplnění výše uvedených povinností kupujícím zakládá kupujícímu povinnost 
k zaplacení smluvní pokuty prodávajícímu, a to ve výši 50.000 k
pokuta je splatná do 15
vyzván. 

- Na pozemcích je určena stavební 
vzdálenosti 6 metrů od hranice pozemku.

- Kupujícím bude na koupený pozemek bezúplatn
prospěch Obce Poděšín
způsobem zcizit, je povinen ho nejd
Poděšín za cenu prodeje kupujícímu. P
kupujícího a bude písemn
rodinného domku souhlasným prohlášením smluvních stran.

- Žádost musí být podána písemnou formou na adresu Obce Pod
na OÚ Poděšín v úředních hodinách.
parcel – neotevírat. 

ěšín, Poděšín 45, 592 12 Nížkov  
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Z Á M Ě R 
.128/2000Sb., § 39 odst.1 Zákona o obcích a

o katastru nemovitostí prodat nemovitosti 
stavební parcely) ve vlastnictví obce

výstavby rodinných domů 

Seznam nemovitostí (pozemků):  - pozemky v k.ú. Poděšín 

. 2500/6 (679 m2)                                                     
2500/7 (706 m2) 

. 2500/8 (681 m2) 

. 2500/9 (706 m2) 
2)                                  

Pozemky budou po prodeji využity k výstavbě rodinného domu k trvalému bydlení. 
ěji do 20 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na 

stavbu rodinného domu postaveném na koupeném pozemku přihlásí k
dobu nejméně 5   let. 

- Kč/m2, kupující dále uhradí prodávající Obci Pod
ízení inženýrských sítí ukončené sloupkem na hranici pozemku ve výši 20

ěsíců ode dne podpisu kupní smlouvy je kupující
prodávajícímu rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým byla
rodinného domu a do 60 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy je kupující povinen 

edložit prodávajícímu kopii žádosti příslušnému stavebnímu úřadu, kterou
užívání stavby rodinného domu. 

ní výše uvedených povinností kupujícím zakládá kupujícímu povinnost 
zaplacení smluvní pokuty prodávajícímu, a to ve výši 50.000 kč. Sjednaná smluvní 

pokuta je splatná do 15-ti dnů ode dne, kdy byl kupující k jejímu zaplacení prodávajícím 

čena stavební čára, která vede rovnoběžně s komunikací a je ve 
od hranice pozemku. 

Kupujícím bude na koupený pozemek bezúplatně zřízeno předkupní právo v
ěšín: v případě, že by chtěl kupující koupený pozemek jakýmkoliv 

sobem zcizit, je povinen ho nejdříve nabídnout ke zpětné koupi pr
za cenu prodeje kupujícímu. Předkupní právo věcné přechází i na nástupce 

ícího a bude písemně zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby 
rodinného domku souhlasným prohlášením smluvních stran. 
Žádost musí být podána písemnou formou na adresu Obce Poděšín a nebo doru

ředních hodinách. Na obálce musí být napsáno: Veř
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obcích a Zákona 
prodat nemovitosti 

) ve vlastnictví obce za účelem 

trvalému bydlení. 
čního rozhodnutí na 

řihlásí k trvalému pobytu 

odávající Obci Poděšín poplatek za 
ené sloupkem na hranici pozemku ve výši 20.000 kč 

 ode dne podpisu kupní smlouvy je kupující povinen předložit 
adu, kterým byla povolena stavba 

 ode dne podpisu kupní smlouvy je kupující povinen 
řadu, kterou bylo 

ní výše uvedených povinností kupujícím zakládá kupujícímu povinnost 
č. Sjednaná smluvní 

jejímu zaplacení prodávajícím 

komunikací a je ve 

ředkupní právo věcné ve 
l kupující koupený pozemek jakýmkoliv 

tné koupi prodávajícímu Obci 
řechází i na nástupce 

 zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby 

ěšín a nebo doručena přímo 
Na obálce musí být napsáno: Veřejný záměr prodeje 



- V případě zájmu více účastníků o jednu parcelu rozhodne dohoda nebo losování mezi 
zájemci. 

- Otevírání obálek proběhne 4.3.2016 na zasedání zastupitelstva v úředních hodinách. 
- Stavební parcely budou obcí zasíťovány základní technickou infrastrukturou nejpozději do 

konce roku 2016. 
 
 
Tento záměr byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 5.2.2016 
 
 

 
 
 
 
                              Za Obec Poděšín:                                                    David Nejedlý 
                                                                                                                 starosta 


