
 

 

 

Záměr č.2/2021 
 

 

Prodej stavební parcely číslo 301,  k.ú. Horní Bobrová, výměra                           

1 197 m/2, v lokalitě Kalvárie 
 
  Za účelem rozvoje bydlení v Městysu Bobrová vyhlašuje zastupitelstvo městyse záměr 

prodeje výše uvedené  stavební  parcely. Pokud nedojde k prodeji stavební parcely,  bude na 

tuto parcelu opětovně vyhlášen nový záměr. Parcela číslo 301 o výměře 1 197 m/2, k.ú. Horní 

Bobrová, obec Bobrová, je zapsána na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, pracoviště 

Žďár nad Sázavou.  

 

Zájemce o odprodej pozemku ve vlastnictví obce musí splňovat bezdlužnost vůči obci. 

 

Zájemci předloží své nabídky v zalepených obálkách v termínu nejpozději do 22.února 

2021 do 17,00 hodin na podatelně městyse, nebo do tohoto termínu prostřednictvím doručovacích 

společností. Obálka bude označena nápisem „Nabídka Kalvárie 2“. Obálky budou otevřeny na 

řádném jednání zastupitelstva obce dne 22. února 2021. Pokud při otevírání obálek bude zjištěno, že 

o parcelu nepožádal občan s trvalým pobytem v Městysu Bobrová, bude vyhlášen nový záměr s tím, 

že bude mít možnost o koupi projevit zájem  i občan, který má trvalé bydliště  jiné.  

 

Žádost bude obsahovat:  

-  jméno a příjmení žadatele (žadatelů), adresu trvalého bydliště, datum  narození, kontakt  

-  nabízenou cenu za m/2 stavební parcely  

- souhlas se zpracováním osobních údajů   (týká se pouze prodeje pozemku)  

 

Budoucí stavebník je povinen respektovat podmínky dané MěÚ Nové Město na Moravě, odborem 

památkové péče a to s ohledem na umístění stavby v blízkosti kulturní památky.   

 

Součástí vyhlášeného záměru je povinností zájemce o koupi pozemku se seznámit                                            

s pravidly pro výstavbu rodinných domků v této lokalitě, které jsou pro stavebníky závazné.  

 

Zastupitelstvo obce může zrušit záměr na prodej stavebního pozemku bez vyhodnocení, a to 

až do rozhodnutí zastupitelstva obce o schválení prodeje pozemku přihlášenému zájemci, bez udání 

důvodu. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo vyloučení uchazeče, který uspěl v prvním kole                        

a získal stavební parcelu číslo 299, k.ú. Horní Bobrová.  

 

Ostatní občané mají možnost se k záměru vyjádřit a zaslat připomínky či podněty písemnou 

formou  do 22.února 2021 do 12,00 hodin.  

                     

Dle § 39, zákona č.128/0.00 Sb. O obcích je záměr zveřejněn na úřední desce Úřadu Městyse 

Bobrová. 

 

V Bobrové  dne  5.2.2021 

 

                                                                      

                                                                                    Zdeňka Smažilová – starostka  

Vyvěšeno:  5.února 2021 

Uzávěrka:   22. února 2021 

Sejmuto: 
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