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Úřední hodiny: Po, St  8-12 a 13-17                                E-mail: meu@mestobustehrad.cz    
 

Čj.: 310/2008 
ZÁM ĚR 

Města Buštěhradu 
 

V souladu s ustanovením § 39,odst. 1, zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Město Buštěhrad tento záměr: 

 
Prodej pozemků: 

 
a) parc. č. 1437 o výměře 29 m2 v  k. ú. Buštěhrad 616397, druh pozemku – 

zastavěná plocha a nádvoří, číslo LV 10001.  
b) parc. č. 245/2 o výměře 4 m2, v  k. ú. Buštěhrad 616397, druh pozemku – 

ostatní plocha, číslo LV 10001, 
parc. č. 245/3 o výměře 1 m2, v  k. ú. Buštěhrad 616397, druh pozemku – 
ostatní plocha, číslo LV 10001, 
parc. č. 245/4 o výměře 1 m2, v  k. ú. Buštěhrad 616397, druh pozemku – 
zastavěná plocha a nádvoří, číslo LV 10001. 

c) parc. č. 1632/2 o výměře 187 m2, v k. ú. Buštěhrad 616397, druh pozemku – 
ostatní plocha, číslo LV 10001.  

 
Směna pozemku: 
 

a) parc. č. 134/1 o výměře 205 m2 v  k. ú. Buštěhrad 616397, druh pozemku – 
trvalý travní porost, číslo LV 10001 za pozemky parc. č. 131/2 a 132/2 o 
výměře 205 m2 v k. ú. Buštěhrad 616397, druh pozemků – trvalý travní porost, 
číslo LV 10001. 

 
Pronájem pozemků: 
 

a) viz příloha č. 1 
 
 
Obecné zásady pro prodej pozemků:  
 
- kupní cena pozemků nad 50 m2 bude stanovena znaleckým posudkem 

zpracovaným na vrub žadatele, pod 50 m2 a včetně činní 100,- Kč/m2. 
- náklady na zpracování kupní smlouvy a náklady spojené s podáním kupní smlouvy 

katastrálnímu úřadu budou hradit kupující,  
- výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) k předmětnému pozemku zajistí 

kupující,  
- kupní smlouva bude uzavřena do 10 pracovních dnů ode dne shromáždění všech 

dokladů potřebných pro její zpracování. 
 
 



 
Termín pro podání nabídek, námitek a připomínek cestou Městského úřadu Buštěhrad: 
20. 2. 2008 
 
Příloha:   Příloha č. 1 

     kopie katastrálních map 
 

 
 
----------------------                                                                                       --------------------- 
Ing.  Václav Nový                                                                                          Antonín Kadlec 
       starosta                  místostarosta 
 
 
 
Vyvěšeno: 6. února 2008 
Sejmuto:  20. února 2008 












