Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE
NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA
Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů tento

záměr prodeje
- bytových jednotek č. 1098/1 až 1098/16, vymezených v budově č.p. 1098, bytový dům, ul.
Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/5, včetně jejich spoluvlastnických
podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku, vše k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
- jednotka č. 1098/1 spoluvl.podíl jednotky na spol.částech budovy a pozemku 4797/79595
č. 1098/2
8239/79595
č. 1098/3
4785/79595
č. 1098/4
4270/79595
č. 1098/5
5540/79595
č. 1098/6
2845/79595
č. 1098/7
5901/79595
č. 1098/8
2606/79595
č. 1098/9
4785/79595
č. 1098/10
4270/79595
č. 1098/11
5540/79595
č. 1098/12
2845/79595
č. 1098/13
5901/79595
č. 1098/14
2606/79595
č. 1098/15
4785/79595
č. 1098/16
4270/79595
- bytových jednotek č. 1099/1 až 1099/16, vymezených v budově č.p. 1099, bytový dům, ul.
Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/4, včetně jejich spoluvlastnických
podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku, vše k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
- jednotka č. 1099/1 spoluvl.podíl jednotky na spol.částech budovy a pozemku 4797/79595
č. 1099/2
8239/79595
č. 1099/3
4785/79595
č. 1099/4
4270/79595
č. 1099/5
5540/79595
č. 1099/6
2845/79595
č. 1099/7
5901/79595
č. 1099/8
2606/79595
č. 1099/9
4785/79595
č. 1099/10
4270/79595
č. 1099/11
5540/79595
č. 1099/12
2845/79595
č. 1099/13
5901/79595
č. 1099/14
2606/79595
č. 1099/15
4785/79595
č. 1099/16
4270/79595
Prvními uchazeči o uzavření kupní smlouvy jsou dosavadní nájemníci uvedených jednotek, neboť
se jim Město Pohořelice za sjednaných podmínek zavázalo smlouvami uzavřenými v roce 2000 tyto

jednotky po skončení nájmu prodat a rovněž jim svědčí k těmto jednotkám dle § 1187 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předkupní právo.
Bližší informace poskytnu zájemcům na telefonním čísle 519 301 320, osobně dveře č. C310 nebo
e-mailu: starosta@pohorelice.cz
Případné připomínky je možné podávat na Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice.
Převody nemovitostí podléhají schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
V Pohořelicích dne 10.08.2020

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
starosta města
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Vyvěšeno: 10.08.2020
Sňato:

