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Čj.: 1072/2008 

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: 
 
 
Pronájem pozemků: 

- parc.č. 105/2, o výměře 18.385 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, 
- parc.č. 105/3, o výměře 12 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, 
- parc.č. 105/4, o výměře 71 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, 
- parc.č. 159/6, o výměře 10 m2, ostatní plocha, komunikace, 
- parc.č. 1710/1, o výměře 428 m2, ostatní plocha, neplodná půda, 
- parc.č. 1710/2, o výměře 49 m2, ostatní plocha, neplodná půda, 
- parc.č. 1710/3, o výměře 27 m2 ostatní plocha, neplodná půda, 
- parc.č. 1711/2, o výměře 998 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc.č. 1713/9, o výměře 37 m2, orná půda, zemědělský půdní fond 

to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Buštěhrad, okres Kladno, katastrální 
území Buštěhrad, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
Dále: 

-  2/6 pozemku parc.č. 81/13, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené, 

-  2/6 pozemku parc.č. 81/14, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené, 

-  2/6 pozemku parc.č. 106/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 134, pro obec Buštěhrad, okres Kladno, katastrální území 
Buštěhrad, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
  
 
- Pronajímatel pronajímá nájemci výše uvedené pozemky pro účely výstavby a vybudování 

zásobního vodovodního řadu.  
- Nájemce je oprávněn na základě uzavřené smlouvy o nájmu pozemků vstupovat a/nebo 

vjíždět na pozemky, na pozemcích provést potřebná zaměření a/nebo průzkumy 
v souvislosti s výše uvedenou výstavbou, jakož i provést vlastní výstavbu zásobního 
vodovodního řadu.  

- Pronajímatel pronajímá nájemci tyto pozemky na dobu určitou, a to od uzavření smlouvy 
o nájmu pozemků do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vstupu na 
pozemky a uložení a umístění zásobního vodovodního řadu na pozemcích ve prospěch 
nájemce nebo ve prospěch užívání Vodárny Kladno - Mělník, a.s., se sídlem Kladno, U 
Vodojemu 3085, PSČ 272 80, IČ 46356991 nebo ve prospěch jiného oprávněného 
vlastníka veřejné infrastruktury. 



- Smluvní strany se dohodly na nájemném ve výši 100,-Kč za pronájem výše uvedených 
pozemků po celou dobu nájmu 

- Nájemce uhradí pronajímateli nájemné při podpisu této smlouvy.  
 
Termín pro podání nabídek, námitek a připomínek cestou Městského úřadu Buštěhrad: 
14. 6. 2008 
 
Přílohy:   kopie katastrální mapy 

 
 
 
----------------------                                                                                       ----------------------- 
Ing.  Václav Nový                                                                                          Antonín Kadlec 
       starosta                  místostarosta 
 
 
 
Vyvěšeno: 30. května 2008 
Sejmuto:   14. června 2008 
 
 






