
Města  Nepomuk  k   prodeji,  směně,  darování  či  pronájmu 

nemovitého majetku dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

ve znění pozdějších předpisů ( obecní zřízení ) 

 

Město Nepomuk zveřejňuje záměr 
 

Záměr 

 

Města Nepomuk  na  výpůjčku pozemků  zveřejněn podle § 39 

odst.1) zák. 128/2000 Sb., o obcích 

( obecní zřízení) 

 

Město Nepomuk zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 ods. 1) 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s usnesením Rady města ze 

dne  11.1.2017. 

 

Záměr na  výpůjčku pozemků 

v k.ú. Přebudov 

parc.č. 75/12 ( trvalý travní porost) o výměře 2876 m2 

parc.č. 75/13 ( trvalý travní porost) o výměře 10912 m2 

st. 39 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 99 m2 

st. 40 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 41 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2 

st. 42 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 43 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 44 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 45 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 46 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 47 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 48 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 49 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 50 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 51 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 



st. 52 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 53 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 54 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2 

st. 56 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 106 m2 

 

Vypůjčitel: 

Pionýr, z.s.- Pionýrská skupina Nepomuk, IČO 49182226, 

Husova 244, 335 01 Nepomuk.  

 

Účel výpůjčky:  

Zájmová pobytová činnost pro děti a mládež. 

 

Doba výpůjčky: 

Výpůjčka na dobu určitou  od 1.3.2017 do 31.12.2018. 

 

Bližší informace podá vedoucí odboru finančního, 

majetkového a školství Ing. Jaroslav Somolík, číslo telefonu 

371519735, e-mailová adresa jaroslav.somolik@urad-

nepomuk.cz. 

 

Případná vyjádření a připomínky ke zveřejněnému záměru na  

výpůjčku pozemků doručte do podatelny Městského úřadu 

Nepomuk, nám.A.Němejce 63, nejpozději do 31.1.2016. 

 
 

V Nepomuku  16.1.2017 

 

 

 

 

 

                                                                 Ing. Jiří Švec                  

                                                                 starosta  města  
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