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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) prodeje pozemku parc. č. 185/91, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

sportoviště a rekreační plocha, o výměře 23 m2, zapsaném na listu vlastnictví 
č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, do spoluvlastnictví, každému v podílu ideální ½, 
P. Ř. a O. Ř.; 

b) prodeje pozemku parc. č. 185/96, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 23 m2, zapsaném na listu vlastnictví 
č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, do výlučného vlastnictví J. H.; 

c) prodeje části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené 
jako parc. č. 185/93, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 2 m2, do SJM T. a Z. V.; 

d) prodeje části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené 
jako parc. č. 185/94, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 14 m2, do výlučného vlastnictví B. K.; 

e) prodeje části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené 
jako parc. č. 185/95, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 44 m2, do výlučného vlastnictví V. V.; 

za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a poměrnou část nákladů 
na vyhotovení geometrického plánu č. 2725-30/2017 dle rozlohy nabývaného pozemku. 

 
 

V Sezimově Ústí dne 5. 5. 2021 
 

 

otisk úředního razítka 
 

 

Mgr. Ing. Martin Doležal v. r. 
starosta města 



 
 
 

 
Vyvěšeno dne: 5. 5. 2021 
 
 
Sejmuto dne: 
 
 
 
 

Příloha: situační plánek  


