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ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO MAJETKU

OBEC DOUBICE na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích, § 39 o hospodaření obce, zveřejňuje záměr 
prodat tento nemovitý majetek - pozemky:

k.ú. parcela č.    výměra          druh pozemku           způsob využití
    ( m2)

Doubice část 1492/1         10677      trvalý travní porost      trvalý travní porost

formou výběrového řízení - obálkovou metodou
na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.09.2017, č. 15.

Popis nemovitosti:
Jedná se o část  pozemku p.č.  1492/1,  k.ú.  Doubice  o  výměře  10677 m2.  Část  pozemku lze  využít  jako
stavební  pozemek  (v  územním  plánu  obce  Doubice  vymezena  jako  plocha  B2  o  výměře  1200  m2 –
zastavitelná plocha ),  přičemž se zájemci upozorňují  na skutečnost, že stavební povolení na stavbu
domu lze získat až po schválení změny č.1 územního plánu obce Doubice, kde bude opraven zákres
přístupové cesty na pozemek. 
 
Podmínky prodeje:

 Žadatel musí podat písemnou nabídku v uzavřené obálce na Obecní úřad Doubice, Doubice č.p.50,
Doubice  407  47  nejpozději  do  20.11.2017  do  16:00  hodin s označením  „NEOTVÍRAT  –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, prodej části p.p.č. 1492/1 v k.ú. Doubice“  s návrhem výše kupní ceny za metr
čtvereční pozemku, s přesnou identifikací účastníka výběrového řízení - uvést: jméno, příjmení, rodné
číslo, bydliště, tel. spojení, případně název firmy, IČ a sídlo dále tel. spojení. Pokud záměrem zájemce
je  koupě  nemovitostí  do  tzv.  společného  jmění  manželů  (SJM)  -  nutno  uvést  generálie  obou
z manželů.

 Kupní cena bude stanovena smluvně (dle nabídky žadatele), přičemž nejnižší nabídka kupní ceny
musí být 300,- Kč za čtvereční metr pozemku

 Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy
 Poplatek za vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti hradí kupující.
 Obec Doubice si  vyhrazuje  právo neuzavřít  kupní smlouvu  se žádným ze zájemců, případně toto

výběrové řízení zrušit, změnit či doplnit.

Prodej  podléhá  dle  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o obcích  v platném  znění  schválení  Zastupitelstvem  obce
Doubice. Otevření obálek i projednání prodeje bude uskutečněno na zasedání zastupitelstva obce Doubice po
16.00  hodině dne 20.11.2017.  Případné další  informace budou podány na Obecním úřadě  Doubice,  tel.
737276982

Záměr obce o prodeji nemovitého majetku bude podle § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, 
zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Podrobnější informace na obecním úřadě.

V Doubici dne:  02.10.2017
Ing. Jan Drozd
 starosta obce

Zveřejněno: 02.10.2017
Zveřejnil: Ing.Jan Drozd……………………

Sejmuto: 
Sejmul: ………………………………………


