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MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ 
 

  
 
 
 

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr: 
 
a) uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 26.03.2014 mezi městem Sezimovo Ústí 

a TJ Spartak Sezimovo Ústí z.s., IČ: 00512419, sídlem: Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, 
na základě kterého bude pacht na část pozemku parc. č. 2955/28, druh pozemku: ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 3.890 m2, pozemku parc. č. st. 2956, druh pozemku: 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 134 m2 a na budovu občanské vybavenosti bez č. p./ 
č. e. stojící na pozemku parc. č. st. 2956, vše na LV č. 1752, obec a k. ú. Planá nad Lužnicí, 
prodloužen na dobu určitou do 31.12.2033, beze změny výše pachtovného; 

b) záměr uzavření Dodatku č. 3 k nájemní/pachtovní smlouvě ze dne 26.09.2007, ve znění 
dodatků č. 1 ze dne 01.12.2014 a č. 2 ze dne 17.10.2016, mezi městem Sezimovo Ústí 
a TJ Spartak Sezimovo Ústí z.s., IČ: 00512419, sídlem: Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, 
na základě kterého bude pacht na část pozemku parc. č. 219/3, druh pozemku: ostatní plocha, 
zeleň, o výměře cca 3.300 m2, část pozemku parc. č. 219/4, druh pozemku: trvalý travnatý 
porost, o výměře cca 350 m2, pozemek parc. č. st. 956, druh pozemku: zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba – budova bez č. p./č. e. – jiná stavba, 
pozemek č. 219/17, druh pozemku: ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 
5.895 m2, vše na LV č. 10001, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, prodloužen na dobu určitou 
do 31.12.2033, beze změny výše pachtovného. 

 
V Sezimově Ústí dne 30.11.2022 
 

 

otisk úředního razítka 
 

 

Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r. 
starosta města 
 
 

 
Vyvěšeno dne: 30.11.2022 
 

 

Sejmuto dne: 
 
 
 
Přílohy: 

- situační nákres ad a) 

- situační nákres ad b) 


