
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 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města pronajmout na dobu 
neurčitou od 1.5.2019 nemovitost č.p. 388 u rybníka Roštejn, vč. uzavřeného dvorku u 
nemovitosti (část pozemku parc. č. 7150/18)  za minimální měsíční nájemné ve výši 10 000,-
- Kč. Jde o čistý nájem, v této částce nejsou započteny náklady na energie. 
 
Specifikace nemovitosti:  

  celková plocha 

WC 1,96 

Zádveří 2,13 

Uhelna 11,5 

Garáže 15,27 

Kotelna 10,69 

Prádelna 8,74 

Chodba 16,54 

Sklep 15,66 

Balkon 4,94 

Pokoj 14,84 

Předsíň 9,08 

Koupelna 6,05 

Kuchyně 11,89 

Pokoj 14,69 

Pokoj 9,33 

Pokoj 17,73 

Pokoj 27,46 

    

Celkem plocha 198,5 

  
Podmínky pronájmu: 

- objekt bude využíván pro turistické ubytování s minimální kapacitou 10 lůžek a to 
min. v období od 1.5. do 30.9. 

- objekt není možné využívat ani z části pro trvalé bydlení 
- nájemce objektu musí respektovat charakter a využití území, tedy musí resp. možný 

zvýšený hluk způsobený využíváním rybníka Roštejn jako letní koupaliště, 
využíváním sousedního sportoviště a konáním sportovních a kulturních akcí u 
rybníka Roštejn. 

- nájemce objektu musí respektovat dopravní režim v území. Tedy, že k objektu vede 
pouze cyklostezka. Není možné, aby ubytovaní hosté mohli zajet automobilem až 
k nemovitosti, případně zde i parkovat. Příjezd k nemovitosti bude možné jen 
v nutných případech na základě předchozího souhlasu Města Telče a následně 
vydané výjimky vjezdu odborem dopravy MěÚ Telč.  

 
 
 



Nabídky včetně podnikatelského záměru zasílejte na adresu:  
 
Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč.  
Lhůta pro podání nabídek je do 12. dubna 2019 do 12,00 hod na podatelně Městského 

úřadu Telč. 

Bližší informace obdržíte na finančním odboru MěÚ Telč u Ing. Lenky Komůrkové (tel. 
567112451). 
 

 
Město Telč si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky, neuzavřít nájemní 

smlouvu se žádným žadatelem a záměr pronájmu zrušit. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Komůrková 
vedoucí finančního odboru 
 


