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 Město Telč 
 nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56  Telč, IČ 00286745 
 Městský úřad-starosta 
 

 
 
  Telč, 23.11.2022 
 
 
Zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků v obytné zóně Dačická 
dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
Město Telč, zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Brtníkem zveřejňuje v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
 

z á mě r  
 
prodat stavební pozemky v obytné zóně Dačická-pozemkové parcely č. 2300/9, 2373/8 a 
2316/3 v obci a katastrálním území Telč, zájemcům o výstavbu rodinných domů. 
 
Podrobná pravidla pro předložení nabídky stanoví Podmínky prodeje stavebních pozemků 
v lokalitě "Dačická" v Telči, které jsou přílohou tohoto záměru. 
 
Nabídky je možné podávat pouze na vzorovém formuláři, který je přílohou tohoto záměru. 
 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 11. ledna 2023 do 17:00 hod. 
 

 
 
 Mgr. Vladimír Brtník 
 starosta 

 
Přílohy: Podmínky prodeje stavebních pozemků v lokalitě "Dačická" v Telči 
  vzorový formulář pro podání nabídky 
  geometrický plán č. 2728-128/2021 pro vymezení rozsahu věcného břemene 
                        pro část pozemku p.č.  2373/8                                       

situační zákres  
 
Vyvěšeno:  
 
 
Sejmuto:  



1

 

Podmínky prodeje stavebních pozemků 
v lokalitě "Dačická" v Telči (Dále také jako „Podmínky“) 

 

I. 

Obecná ustanovení 

1. Město Telč je vlastníkem těchto pozemků v obci a katastrálním území Telč, okr. Jihlava, které vznikly 
dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 (dále jen „geometrický plán“): 

 
 

Označení pozemku dle 

regulačního plánu 

Parcelní číslo dle geometrického 

plánu 
Výměra m² celkem 

1-prodán 2285/3 657 

2-prodán 2328/125 873 

3-prodán 2300/11 833 

4-prodán 2300/10 936 

5 2300/9 1037 

7-prodán 2300/2 1044 

8-prodán 2365/3 884 

9-prodán 2328/124 875 

10-prodán 2300/14 926 

11-prodán 2300/13 924 

12-prodán 2300/12 920 

21-prodán 2365/10 615 

22-prodán 2373/11 816 

23-prodán 2373/3 1043 

24* 2373/8 1055 

33 2316/3 876 

 
*na tomto pozemku vázne věcné břemeno vedení vodovodu v rozsahu geometrického plánu č. 2728-
128/2021, který je přílohou těchto Podmínek. 
 
Vymezení pozemků je dáno situačním zákresem v příloze. 
 
 
 

2. Stavební pozemky uvedené v odstavci 1, tohoto článku budou mít zajištěné napojení na komunikace 
a inženýrské sítě, které Město Telč postaví nejpozději do 31. prosince 2022 v souladu s Regulačním 
plánem Dačická. Město Telč do tohoto data nebude realizovat chodník kolem hlavní silnice II/406.  
Parcely č. 23 a 24 budou napojeny na komunikaci II/406 sjezdem z provizorní komunikace ze štěrkodrtě. 

3. Účelem prodeje stavebních pozemků uvedených v odstavci 1. tohoto článku je podpora rodinné výstavby, 
vytvoření možností vlastního bydlení mimo jiné pro mladé rodiny s dětmi, jakož i snaha, aby se počet 
obyvatel města nesnižoval, ale pokud to bude reálné, naopak zvyšoval. 

4. Stavební pozemky uvedené v odstavci 1. tohoto článku budou prodány pouze fyzickým osobám za těchto 
podmínek: 
 
a) fyzické osoby mohou mít ve svém výlučném vlastnictví, nebo v podílovém spoluvlastnictví, anebo 

ve společném jmění manželů pouze jednu pozemkovou parcelu; totéž platí pro partnery žijící v 
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rodinné domácnosti a manžele, pokud by jeden z nich měl nabýt pozemkovou parcelu do svého 
výlučného vlastnictví, 

b) bude zřízen podle ust. § 1761 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, (dále jako "občanský zákoník")  zákaz zcizení, a to jakožto právo věcné, na dobu určitou, tj. ode 
dne zápisu vlastnického práva k pozemkové parcele do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího 
do pěti let od zápisu dokončené stavby do katastru nemovitostí; kupující po dobu trvání zákazu zcizení 
nesmí(ějí) bez předchozího písemného souhlasu zastupitelstva města žádným způsobem převést 
vlastnické právo k pozemkové parcele nebo k její částí, ať již úplatně, či bezúplatně, s výjimkou 
darování manželce (manželovi) a osobám příbuzným v přímé linii; v případě porušení tohoto zákazu 
zcizeni, bude (budou) kupující povinen (povinni) zaplatit Městu Telč smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč,  

c) bude zřízen závazek kupujícího (kupujících), že na pozemkové parcele postaví v souladu 
se schváleným územním plánem a regulačním plánem lokality Dačická stavbu k bydlení tak, 
aby na ni byl: 

1) proveden zápis dokončené stavby do katastru nemovitostí, a to ve lhůtě do pěti let od provedení 
vkladu vlastnického práva ke stavebnímu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch 
kupujícího (kupujících), 
2) a dále je kupující povinen (jsou povinni) skutečnost citovanou pod bodem 1) písmene c) 
bez zbytečného odkladu po zápisu v katastru nemovitostí Městu Telč prokázat originálem výpisu 
z příslušného listu vlastnictví; v případě, že kupující nesplní kteroukoli z povinností uvedených 
pod body 1) a 2) písmene c), je povinen (povinni) zaplatil Městu Telč smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč a zároveň je Město Telč podle ust. § 2001 občanského zákoníku oprávněno 
jednostranně odstoupit od kupní smlouvy, pokud dojde k prodlení se splněním kterékoli z těchto 
povinností po dobu delší než dva běžné měsíce; odstoupením od smlouvy se závazky Města Telče 
a kupující(ch) od počátku ruší, s výjimkou povinnosti kupující(ch) zaplatit Městu Telč sjednané 
smluvní pokuty a náhradu vzniklých škod. 

d) bude zřízen závazek kupujícího (kupujících), že se přihlásí k trvalému pobytu ve městě Telči nejpozději 
do šesti měsíců od provedení zápisu dokončené stavby k bydlení postavené na pozemkové parcele 
do katastru nemovitostí a zároveň se z tohoto trvalého pobytu neodhlásí do pěti let od zápisu 
dokončené stavby do katastru nemovitostí; v případě porušení této povinnosti je (jsou) kupující 
povinen (povinni) zaplatil Městu Telč smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,  

e) v případě, že se kupující ocitne (ocitnou) v mimořádně nepříznivé životní situaci, může (mohou) 
požádat Město Telč o zmírnění či změnu jeho (jejich) závazků vyplývajících z těchto podmínek 
prodeje stavebních pozemků a z kupní smlouvy; o takové žádosti kupujícího (kupujících) rozhodne 
zastupitelstvo města.  

f) pokud Město Telč: 
1) udělí kupujícím(u) předchozí písemný souhlas podle písmene b) tohoto odstavce vztahující 
se ke konkrétnímu nabyvateli (konkrétním nabyvatelům), musí právní jednání o převodu 
vlastnictví ke stavebnímu pozemku výslovně obsahovat znění, že na nabyvatele přecházejí 
veškerá práva a povinnosti vyplývající pro převodce z kupní smlouvy a z těchto pravidel prodeje 
stavebních pozemků; totéž platí obdobně v případech: 

i) darování manželce (manželovi) a osobám příbuzným v přímé linii podle písmene b) 
tohoto odstavce, 
ii) přechodu vlastnického práva na třetí osobu (osoby), 
iii) dalších případech stanovených občanským zákoníkem vztahujících se k právnímu 
nástupnictví. 

5. Kupující je povinen (jsou povinni) zaplatit správní poplatek podle zákona. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za zápis práv do katastru nemovitosti. 

6. Pro lokalitu Dačická, jejíž součástí jsou prodávané výše uvedené stavební pozemky je zpracováván 
regulační plán, který je k dispozici k nahlédnutí zde:  
https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd  
Stavebník je povinen dodržet podmínky regulačního plánu. 
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II. 

Podmínky činění nabídek 

1. Po zveřejnění záměru Města Telče na prodej stavebních pozemků podle ust. § 39 odst, 1 zák. č. 128/2000 
Sb,. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou fyzické osoby (dále jen "zájemci") 
podávat svoje písemné nabídky jen ve lhůtě uvedené v tomto záměru. 

2. V době, kdy zájemce o koupi stavebního pozemku učiní nabídku Městu Telči, ani v době uzavření kupní 
smlouvy nesmí mít zájemce o koupi stavebního pozemku (i jeho manžel(ka)) jakýkoli splatný finanční 
závazek vůči Městu Telči.  

3. Zájemce je povinen na každou pozemkovou parcelu, ohledně níž učiní nabídku (maximálně na dvě 
parcely - viz článek III. odstavec 3 těchto Podmínek, samostatně zaplatit ve lhůtě pro podání nabídky 
uvedené v záměru prodeje zveřejněném podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, bezhotovostním převodem na účet Města Telč č. 6015-1466015399/0800 jistotu 
ve výši 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. Jako variabilní symbol platby zájemce uvede 
své rodné číslo, (případně rodné číslo jednoho ze zájemců v případě, budou-li nabídku činit manželé 
či půjde o nabídku zájemců, kteří by pozemkovou parcelu nabývali do podílového spoluvlastnictví). 
Platba se považuje za uhrazenou v souladu s těmito pravidly okamžikem připsání na účet Města Telče. 
Úhrada jistoty jiným způsobem je vyloučena. Nezaplatí-li zájemce jistotu včas a řádně, k jeho nabídce 
nebude přihlíženo. Neúspěšnému zájemci o koupi stavební parcely bude jistota bez zbytečného odkladu 
vrácena. 

4. Při převodu z účtu musí zájemce celou jistotu zaplatit ze svého vlastního účtu. Jsou-li zájemci manželé, 
může být celá jistota zaplacena z účtu kteréhokoli z manželů, pokud bude pozemková parcela nabývána 
do jejich společného jmění manželů. Jestliže bude pozemková parcela nabývána pouze do výlučného 
vlastnictví jednoho z manželů, musí být celá jistota zaplacena z účtu toho z manželů, který bude 
pozemkovou parcelu nabývat do svého výlučného vlastnictví a který současně učiní i nabídku. Budou-li 
zájemci chtít nabýt pozemkovou parcelu do podílového spoluvlastnictví, může být celá jistota zaplacena 
z účtu kteréhokoli z nich. Dělení platby jistoty na dílčí části, její dělení na zájemce mezi sebou navzájem 
i platba jistoty třetí osobou jsou vyloučeny. 

5. Podáním nabídky a zaplacením jistoty zájemce stvrzuje, že přijímá Podmínky, a to v celém jejich rozsahu, 
včetně případné povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 

6. Zájemci, který učinil nabídku, bude jistota započítána do úhrady nabídnuté kupní ceny. Pokud tento 
zájemce neuzavře s Městem Telč kupní smlouvu ve lhůtě uvedené v odstavci 9 tohoto článku nebo včas 
a řádně nezaplatí celou kupní cenu se započítáním jistoty ve lhůtě uvedené v odstavci 9 tohoto článku, 
je povinen zaplatit Městu Telč smluvní pokutu ve výši 50.000.- Kč. Slovy: padesát tisíc korun českých. 
Smluvní pokuta se započítává na částku odpovídající zaplacené jistotě, a proto nebude takovému zájemci 
vrácena žádná finanční částka, nebo mu bude vrácena jím zaplacená částka snížená o částku 50.000,- Kč. 

7.  Za zaplacení jistoty v případě spoluvlastnictví, úhradu kupní ceny i za zaplacení smluvní pokuty 
odpovídají zájemci společně a nerozdílně. 

8.  Pozemková parcela bude prodána zájemci s přijatou nabídkou, s podmínkou, že zájemce včas a řádně 
zaplatí nabízenou kupní cenu převodem na účet Města Telč uvedený v kupní smlouvě pod variabilním 
symbolem obsahujícím rodné číslo zájemce (popř. jednoho ze zájemců).  

9. Kupní smlouva, předmětem které bude prodej pozemku, bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne 
schválení prodeje pozemkové parcely zájemci v zastupitelstvu města a kupní cena bude uhrazena na účet 
města do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, pokud nedojde k jiné dohodě – od kupní ceny bude 
odečtena „jistota“, která již byla zájemcem složena. Bezodkladně poté, co bude zájemcem zaplacena 
kupní cena řádně a včas, předá město návrh na vklad vlastnického práva k prodávanému pozemku 
do katastru nemovitostí. Nebude-li celá kupní cena včas a řádně zaplacena, může Město Telč od uzavřené 
kupní smlouvy odstoupit a má možnost zveřejnit nový záměr prodeje, nebo případně přijme nabídku 
jiného zájemce. 
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III. 

Nabídky 

1. Písemná nabídka zájemce o pozemkovou parcelu musí být podána pouze na vzorovém formuláři, který je 
přílohou těchto Podmínek a musí obsahovat : 

a) název adresáta - Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
b) datum učinění nabídky, 
c) číslo stavebního pozemku, o který má zájemce zájem, 
d) číslo účtu, ze kterého byla uhrazena jistota, sloužící i pro případné vrácení jistoty 
e) pokud zájemce podá nabídky na dvě pozemkové parcely, je povinen v rámci své nabídky 

označit prioritu pro danou pozemkovou parcelu číslem 1 a 2, 
f) kupní cenu v korunách českých, která je pevná ve výši 1.850,- Kč/m2 pozemkové parcely 

včetně DPH (kupní cena tedy nemůže být nižší ani vyšší než 1.850,- Kč/m2 včetně DPH.  
g) jméno, příjmení, titul, datum narození a trvalé bydliště zájemce, kontaktní telefon a e-mail. 
h) budou-li nabídku činit manželé, je třeba, aby nabídku učinili oba dva, má-li být pozemková 

parcela nabývána do jejich společného jmění manželů, 
i) neučiní-li nabídku oba manželé, ale jen jeden z nich, je třeba, aby výslovně tento manžel 

uvedl: 
- zda bude pozemková parcela nabývána se souhlasem druhého manžela do jejich 

společného jmění manželů, nebo 
- zda manžel činící nabídku nabude pozemkovou parcelu do svého výlučného vlastnictví 

za peněžní prostředky náležející pouze do jeho výlučného vlastnictví; za této situace bude 
druhý z manželů pouze účastníkem kupní smlouvy, 

j) má-li být pozemková parcela nabývána do podílového spoluvlastnictví, musí být tato 
skutečnost výslovně uvedena; dále musí být u každého ze zájemců uveden ideální 
spoluvlastnický podíl, který by každý jednotlivý zájemce měl nabýt, 

k) vlastnoruční podpisy zájemce (zájemců). 
 

2. Nabídka musí být předložena v písemné podobě v českém jazyce, srozumitelná, určitá a čitelná; v nabídce 
nesmějí být opravy a přepisy, které by mohly Město Telč uvést v omyl. Jiná než písemná forma nabídky 
je vyloučena. 

3. Zájemce může podat nabídky maximálně ke dvěma pozemkovým parcelám, a to samostatně pro každou 
parcelu odděleně v uzavřené obálce.  Nutné je poté značit prioritu pro danou pozemkovou parcelu číslem 
1 a 2. Pokud zájemce předloží více než dvě nabídky, budou všechny jím podané nabídky vyřazeny. 
Zájemce může získat pouze jednu pozemkovou parcelu. 

4. Zájemce o pozemkovou parcelu podává svoji nabídku v uzavřené obálce. Na obálce musí být uvedeno: 
a) název adresáta - Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
b) jméno, příjmení, titul a trvalé bydliště zájemce 
c) nápis: NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Koupě stavebního pozemku Dačická 
d) označení stavebního pozemku, pro který je nabídka podána a to slovy: Nabídka pro stavební 

pozemek č…. 
e) tuto obálku zájemce vloží do další obálky, na kterou uvede název adresáta (Město Telč, nám. 

Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč), jméno, příjmení, titul a trvalé bydliště zájemce a nápis: 
NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Koupě stavebního pozemku Dačická. 

5. Nabídku lze zaslat doporučenou poštou či kurýrní službou na adresu Město Telč, nám. Zachariáše 
z Hradce 10, 588 56 Telč nebo podat osobně na podatelnu MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 
56 Telč, s doručením nejpozději ve lhůtě uvedené v záměru podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb,, 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to fyzickým převzetím podatelnou Města Telč. V případě 
doručení poštou či kurýrní službou je rozhodující termín doručení nabídky na podatelně MěÚ Telč.  

6. Jiné formy nabídky, jiný obsah nabídky i jiné způsoby jejího doručení než jsou uvedeny v tomto článku, 
jsou vyloučeny, 

7. Nebude-li nabídka splňovat podmínky uvedené v odstavcích 1. až 6. tohoto článku, nebude 
k ní přihlíženo, nestanoví-li zastupitelstvo města jinak v případě formálního pochybení. 
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8. Těmito Podmínkami je zájemce o stavební pozemek povinen se řídit a respektovat je při zpracování 
své nabídky. Podáním nabídky přijímá zájemce plně a bez výhrad tyto Podmínky. Předpokládá se, 
že si zájemce před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechna ustanovení obsažená v těchto 
Podmínkách i v záměru prodeje stavebních pozemků a že se bude jimi důsledně řídit. Pokud zájemce 
neposkytne včas všechny požadované informace, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat stanoveným 
podmínkám, bude to mít za důsledek, že k jeho nabídce nebude přihlíženo, nestanoví-li zastupitelstvo 
města jinak v případě formálního pochybení. Následné zhojení takové situace není přípustné, nestanoví-
li zastupitelstvo města jinak v případě formálního pochybení. Město Telč nemůže vzít v úvahu žádnou 
výhradu či podmínku zájemce k těmto Podmínkám, kterou by obsahovala jeho nabídka: jakákoliv výhrada 
či podmínka zásadně bude znamenat, že k takové nabídce zájemce nebude přihlíženo. 

 
IV. 

Hodnocení nabídek 

1. Otevírání obálek s nabídkami je veřejné a uskuteční se po uplynutí lhůty uvedené v záměru podle ust. 
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. O termínu a místě konání 
otevírání a hodnocení nabídek budou všichni zájemci informování písemně na adresu uvedenou na obálce 
a to min. 10 pracovních dnů před konáním (rozhodující je při osobním převzetí termín převzetí, při zaslání 
poštou termín, kdy byl dopis s informací podán na poště). Účast zájemců je povinná v případě, že bude 
prováděno losování dle odstavce 4. tohoto článku. Zájemce je povinen před jednáním na vyzvání doložit 
průkaz totožnosti, který dosvědčí, že jde o osobu, která podala nabídku. Zájemce má možnost 
si pro otevírání obálek s nabídkami a pro losování zvolit zástupce. Poté se zástupce prokáže plnou mocí. 
V případě, že pozemková parcela má být nabývána do společného jmění manželů nebo do podílového 
spoluvlastnictví, postačí, aby se losování účastnil pouze jeden ze zájemců. V obou případech je nutné, 
aby byl zájemci určen pro losování pouze jeden z nich, popř. zmocněn zástupce, který losování provede. 
 

2. Nabídky budou otevírány postupně dle jednotlivých nabízených parcel s tím, že zájemce bude přizván 
pouze k otevírání nabídek, které se týká parcely, kde učinil písemnou nabídku.  
 

3. V případě, že o jednu pozemkovou parcelu projeví zájem jeden zájemce, bude vybrán tento zájemce. 
 

4. V případě více zájemců o jednu pozemkovou parcelu bude rozhodovat los. Losování bude přítomen notář. 
Do osudí budou vloženy lístky v počtu, který odpovídá počtu zájemců o pozemkovou parcelu. Lístky 
budou očíslovány celými čísly od čísla 1 (1, 2, 3 - podle počtu zájemců). Na každém lístku bude uvedeno 
jedno číslo. Zájemci losují v pořadí, ve kterém byly doručeny jejich nabídky, tedy nejdříve losuje 
zájemce, jehož nabídka byla doručena nejdříve. Každý zájemce si z osudí vylosuje jeden lístek. 
Pozemkovou parcelu získá ten zájemce, který si vylosuje lístek s číslem 1. Jako druhý (první náhradník) 
se umístí zájemce, který si vylosuje lístek s číslem 2 atd.  
 

5. Pokud zájemce podá nabídky na dvě parcely, je povinen v rámci své nabídky označit prioritu pro danou 
parcelu číslem 1 a 2. Zájemce může získat pouze jednu pozemkovou parcelu. Pokud nastane situace, 
že tento zájemce postupem dle předchozího odstavce 3. a 4. tohoto článku bude vybrán u obou takto 
poptávaných parcel, bude automaticky přijata nabídka, kde parcelu označí číslem 1, zde bude požadavek 
na uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny.  Poté bude nabídka na parcelu, která bude označena 
číslem 2 automaticky vyřazena a vybrán bude další zájemce v pořadí na tuto parcelu. Tento postup 
se může opakovat.  
 

6. Po ukončení procesu otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek budou všichni zájemci písemně 
vyrozuměni o výsledku hodnocení nabídek.  

 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zastupitelstvo města Telč si vyhrazuje právo záměr prodeje stavebních pozemků podle ust. § 39 odst. 1 

zák. č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli v jakémkoli rozsahu zrušit. 

2. Tyto Podmínky byly schváleny zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 19. 4. 2021 usnesením UZ 
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138-8/15/2021. 

3. Kontaktní osobou zajišťující za Město Telč realizaci prodeje, stavebních parcel dle těchto schválených 
podmínek jejich prodeje, s výjimkou činností náležejících nabídkové komisi a orgánům Města Telč, je 
Ing. Lenka Komůrková, tel.: 567112451, e-mail: lenka.komurkova@telc.eu. 

 
POZNÁMKA: 
 
POZEMKY OZNAČENÉ V TABULCE V ČLÁNKU I. ODSTAVEC 1. ČERVENOU BARVOU, 
JIŽ NEJSOU V NABÍDCE 6. KOLA !!! 
 
 



Nabídka zájemce o stavební pozemek v obytné zóně Dačická v Telči 

Název adresáta: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ 00286745 
 

Datum učinění nabídky: 
 
 

 

Číslo stavebního pozemku, o který má zájemce 
zájem: 
 

 

Číslo účtu, ze kterého byla uhrazena jistota: 
 
 

 

Priorita pro daný stavební pozemek (pokud 
zájemce podává dvě nabídky na dva stavební 
pozemky, je povinen v rámci své nabídky označit 
prioritu pro daný stavební pozemek číslem 1 a 2): 
 

 

Nabízená kupní cena za 1 m2 stavebního 
pozemku v korunách českých (pevná cena): 
 

1.850,- Kč včetně DPH 

Jméno, příjmení, titul, datum narození a trvalé 
bydliště zájemce(ů), kontaktní telefon a e-mail: 

 
Budou-li nabídku činit manželé, je třeba, aby 
nabídku učinili oba dva, má-li být stavební 
pozemek nabýván do jejich společného jmění 
manželů. 
Má-li být stavební pozemek nabýván do 
podílového spoluvlastnictví, je třeba, aby 
nabídku učinili všichni zájemci, kteří mají nabýt 
stavební pozemek do podílového 
spoluvlastnictví; dále musí být u každého ze 
zájemců uveden ideální spoluvlastnický podíl, 
který by každý jednotlivý zájemce měl nabýt. 
 

 

Vlastnoruční podpisy zájemce (zájemců): 
 
Podáním nabídky přijímá zájemce plně a bez 
výhrad Podmínky prodeje stavebních pozemků 
v lokalitě "Dačická" v Telči, které byly zveřejněny 
na úřední desce. 
 
Žadatel svým podpisem uděluje souhlas městu 
Telč k nakládání se svými osobními údaji pro 
účely administrace prodeje stavebních pozemků 
v obytné zóně Dačická.  
 
 

 



 

 






