
 Město Telč 
 Odbor rozvoje a územního plánování 

 nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

 

 
Záměr prodeje pozemků 
 

Město Telč, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, IČ: 00286745 zveřejňuje v souladu s 

ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění záměr prodeje 

pozemků v k. ú. Telč: 

- parc.č. 6281/15, trvalý travní porost o výměře 508 m2 (nově po zaměření dle GPL č. 2968-

9512/2022 doposud neprovedeného v KN, připojen v příloze) 

- parc.č. 6281/18, trvalý travní porost o výměře 601 m2 

- parc.č. 6281/19, trvalý travní porost o výměře 725 m2 (rovněž po zaměření dle GPL č. 2968-

9512/2022 doposud neprovedeného v KN připojeného v příloze) 

Pozemky jsou dle Územního plánu Telč určené k zastavění – funkce smíšená obytná. Podmínky prodeje: 

- Min. nabídková cena je stanovena na 1 260,- Kč/m2. 

- Přes pozemek parc. č.  6281/18 a menší část pozemku parc. č. parc.č. 6281/19 je veden 

kanalizační sběrač. V rámci prodeje bude zřízeno věcné břemeno k tomuto kanalizačnímu 

sběrači ve prospěch města Telče. 

- Požadavek na uvedených pozemcích řešit výstavbu objektu pro individuální bydlení či 

bytového domu, vždy s požadavkem na výstavbu min. 4 bytových jednotek. 

- Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde po 

vydání pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu min. 4 bytových jednotek, platnost 

smlouvy o smlouvě budoucí – 2 roky od uzavření. 

- Stavba dle vydaného územního rozhodnutí bude realizována a uvedena do provozu do 4 let od 

vydání pravomocného územního rozhodnutí na realizaci záměru uchazeče. 

- Součástí předložené žádosti zájemce bude: 

o nabídková cena Kč/m2, 

o popis záměru uchazeče, vč. základní situace, případně studie řešení zastavění lokality. 

Nabídky je nutno podávat v zalepené obálce s označením „Soutěž – prodej pozemků v ul. 

Květinová – neotvírat!“. Nabídky lze podávat na podatelnu MěÚ Telč osobně nebo doporučenou 

poštou na adresu MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Nejpozději možný termín 

k podání nabídky je 28. 2. 2023 do 9.00 hod., rozhodující pro uznání nabídky je razítko doručení na 

podatelnu MěÚ Telč. 

 

Příloha:  

- Geometrický plán - GPL č. 2968-9512/2022 

 

 

             Vladimír Švec 

     Vedoucí odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč 



6281/15 217 tvr.tr.por. 6281/15 085 trv.tr.por. 2 6281/15 10001 085

6281/24 132 trv.tr.por. 2 6281/15 10001 132

6281/19 847 trv.tr.por. 6281/19 257 trv.tr.por. 0 6281/19 10001 257

6281/25 59 trv.tr.por. 2 6281/19 10001 59

0515 0515

ha m 2 ha m
2

Výměra dílu

Výměra parcelyOznačení

pozemku

Způs.

určení

výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Číslo listu

vlastnictví

Označení

dílu

Díl přechází z pozemku

označeného v

katastru

nemovitostí

dřívější poz.

evidenci

Druh pozemku

Způsob využitíparc. číslem parc. číslem

pozemku

Označení Výměra parcely

ha m 2

Způsob využití

Typ stavbyDruh pozemku

Způsob využití

Dosavadní stav Nový stav

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

6281/15 76701 085

6281/19 76701 147

77311 11

6281/24 76701 84

77311 291

6281/25 76701 7

77311 52

Parcelní číslo podle

katastru

nemovitostí

zjednodušené

evidence

Kód

BPEJ

Výměra

ha m

BPEJ
na dílu
parcely2

Parcelní číslo podle

katastru

nemovitostí

zjednodušené

evidence

Kód

BPEJ

Výměra

ha m

BPEJ
na dílu
parcely2

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

rozdělení pozemku

GEOPLAN DAČICE s.r.o.
Vokáčovo nám. 156
380 01 Dačice I

2968-9512/2022

Jihlava

Telč

Telč

Třešť 2-5/43 ( DKM )

 

Ing. Jiří Malínek

54/1995

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému

v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

                                                  
           Seznam souřadnic (S-JTSK)              
 Čís.bodu  Souřadnice pro zápis do KN             

              Y          X      K.kv. Poznámka    
 -------------------------------------------------
 1854-449  681011.17  1151987.23  8   doč.stabil. 

        1  681028.13  1151939.54  3   plast.mezník
        2  680999.93  1151949.49  3   plast.mezník
        3  681007.60  1151946.98  3   ocel.sl.pl. 

   8169-8  681031.96  1151944.67  3   doč.stabil. 
   8169-9  681024.83  1151935.11  3   doč.stabil. 
  8169-11  681026.62  1151979.48  3   doč.stabil. 

  8169-12  680995.26  1151944.25  3   doč.stabil. 
  8169-13  680980.90  1151953.39  3   ocel.hřeb   
  8169-15  680970.39  1151957.82  3   doč.stabil. 
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