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Zásady Zastupitelstva města Telč pro stanovení cen prodávaných pozemků 
ve vlastnictví Města Telče v zastavěných nebo zastavitelných územích města 
Telče 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění stanoví zásady pro stanovení cen prodávaných pozemků 
ve vlastnictví Města Telče v zastavěných nebo zastavitelných územích Města Telče. 
 
 

II. 
Rozčlenění pozemků pro účely těchto zásad  

Pro účely stanovení cen prodávaných pozemků dle těchto zásad jsou pozemky rozčleněny 
do těchto skupin: 
 
1. Pozemky v městské památkové rezervaci. Území městské památkové rezervace v Telči 

– Vnitřní Město je vymezeno Výnosem ministra kultury České socialistické republiky 
č.j. 7419/70-II/2 ze dne 27. 4. 1970 a platným územním plánem Města Telče. 

2. Ostatní pozemky v zastavěném nebo zastavitelném území v k.ú. Telč. Zastavěné nebo 
zastavitelné území v k. ú. Telč je vymezeno platným územním plánem Města Telče. 

3. Pozemky v zastavěném nebo zastavitelném území v k. ú. Studnice. Zastavěné nebo 
zastavitelné území v k.ú. Studnice je v současné době vymezeno intravilánem místní 
části Studnice.  

 
 

III. 
Určení ceny prodávaného pozemku 

Ceny za prodávané pozemky ve vlastnictví Města Telče se stanoví takto: 
1. Cena za 1m2 pozemku uvedeného v článku II. odst. 1. těchto zásad je 500,-- Kč. 
2. Cena za 1m2 pozemku uvedeného v článku II. odst. 2. těchto zásad je 250,-- Kč. 
3. Cena za 1m2 pozemku uvedeného v článku II. odst. 3. těchto zásad je 100,-- Kč. 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změní-li se v budoucnu vymezení zastavěného nebo zastavitelného území Města Telče 
včetně místní části Studnice, bude se pro účely stanovení ceny prodávaného pozemku 
dle těchto zásad vycházet z nového vymezení zastavěného nebo zastavitelného území. 

2. Tyto zásady neplatní pro stavební pozemky v plánovaných obytných zónách dle 
platného územního plánu Města Telče. 

3. Ve výjimečných případech může být zastupitelstvem města stanovena jiná cena 
prodávaného pozemku, než by byla cena určená podle těchto zásad. 

4. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2008. 



5. Tyto zásady byly schváleny na 7. zasedání zastupitelstva města konaném dne 3. 10. 
2007 usnesením č. UZ 72-13/7/2007. 

 
V Telči dne 4. 10. 2007 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Roman Fabeš 
 starosta 



Pozemky v městské památkové rezervaci. 

 
 
Pozemky v zastavěném nebo zastavitelném území v k.ú. Telč 

 
 



Pozemky v zastavěném nebo zastavitelném území v k. ú. Studnice 

 


