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Město Telč 
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 00286745 
 
 
           

Zveřejnění záměru dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Telč zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje 8 bytových a 3 nebytových jednotek s 

předplaceným nájemným: 

 

• bytovou jednotku č. č. 614/5, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, 

vymezenou v pozemku parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části 

obce Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 a 

pozemku parc. č. st. 2243 činí 673/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 2 + 1 

se nachází ve I. NP domu č.p. 614. Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec 

Telč. 

 

• bytovou jednotku č. 614/6, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, vymezenou 

v pozemku parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části obce Telč- Staré 

Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 a pozemku parc. 

č. st. 2243 činí 673/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 2 + 1 se nachází ve I. 

NP domu č.p. 614.Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč. 

 

• bytovou jednotku č. 614/7, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, vymezenou 

v pozemku parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části obce Telč- Staré 

Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 a pozemku parc. 

č. st. 2243 činí 994/6951, vše v katastrálním území Telč. Jednotka 3 + kk se nachází ve II. 

NP domu č.p. 614. Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč 

 
• bytovou jednotku č. 614/8, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, vymezenou 

v pozemku parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části obce Telč- Staré 

Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 a pozemku parc. 

č. st. 2243 činí 411/6951, vše v katastrálním území Telč. Jednotka 2 + kk se nachází ve II. 

NP domu č.p. 614. Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč. 

 

• bytovou jednotku č. 614/9, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, vymezenou 

v pozemku parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části obce Telč- Staré 

Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 a pozemku parc. 

č. st. 2243 činí 971/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 3 + kk se nachází ve II. 

NP domu č.p. 614. Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč. 
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• nebytovou jednotku č. 614/3, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části 

obce Telč- Staré Město, kdy podíl nebytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 

a pozemku parc. č. st. 2243 činí 212/6951, vše v katastrálním území Telč. Nebytová 

jednotka se nachází v I. NP domu č.p. 614. Nebytová jednotka je zapsána na LV č. 10001 

pro k.ú. a obec Telč.  

 

• bytovou jednotku č. 614/10, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, 

vymezenou v pozemku parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části 

obce Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 a 

pozemku parc. č. st. 2243 činí 994/6951, vše v katastrálním území Telč. Jednotka 3 + kk 

se nachází ve III. NP domu č.p. 614. Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec 

Telč. 

 

• nebytovou jednotku č. 614/1, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části 

obce Telč- Staré Město, kdy podíl nebytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 

a pozemku parc. č. st. 2243 činí 203/6951, vše v katastrálním území Telč. Nebytová 

jednotka se nachází v I. NP domu č.p. 614. Nebytová jednotka je zapsána na LV č. 10001 

pro k.ú. a obec Telč.  

 

• bytovou jednotku č. 614/11, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, 

vymezenou v pozemku parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části 

obce Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 a 

pozemku parc. č. st. 2243 činí 411/6951, vše v katastrálním území Telč. Jednotka 2 + kk 

se nachází ve III. NP domu č.p. 614. Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec 

Telč. 

 

• bytovou jednotku č. 614/12, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, 

vymezenou v pozemku parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části 

obce Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 a 

pozemku parc. č. st. 2243 činí 994/6951, vše v katastrálním území Telč. Jednotka 3 + kk 

se nachází ve III. NP domu č.p. 614. Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec 

Telč. 

 

• nebytovou jednotku č. 614/2, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2243, jehož součástí je budova č.p. 614, a to v části 

obce Telč- Staré Město, kdy podíl nebytové jednotky na společných částech domu č.p. 614 

a pozemku parc. č. st. 2243 činí 212/6951, vše v katastrálním území Telč. Nebytová 

jednotka se nachází v I. NP domu č.p. 614. Nebytová jednotka je zapsána na LV č. 10001 

pro k.ú. a obec Telč.  

 

 

Rozdělení bytových a nebytových jednotek dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ 

zpracovaného Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní vztahy 

k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018. 

 

 

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
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