
Obec Ctětín 

ZÁ M Ě R OBCE 
PODLE §39 ODST. 1 ZÁKONA Č .128/2000 Sb., o obcích 

 

Obec Ctětín seznamuje veřejnost s tímto záměrem: 
-  propachtovat pozemek v  k.ú. Ctětín, parc. č. 208/7 o výměře cca 87 m2.  
  Jedná se o druh pozemku ostatní plocha v osadě Bratroňov (Kvítek). 
 

                                        
 

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej 
nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů 
před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obce, aby se 
k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 

 

O prodeji a pronájmu pozemků je oprávněno rozhodnout jedině 
zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. 
Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a 
návrhy sdělili pracovníkům Obecního úřadu. 
 
Ve Ctětíně dne  25.5. 2021 
 

Jiří Bakeš, v.r., starosta obce 
 
  Vyvěšeno:   25.5.2021       

Sejmuto:  

 
 



Obec Ctětín 

ZÁ M Ě R OBCE 
PODLE §39 ODST. 1 ZÁKONA Č .128/2000 Sb., o obcích 

 

Obec Ctětín seznamuje veřejnost s tímto záměrem: 
-  směnit č á s t  pozemku parc. č. 208/7 v KÚ Ctětín.  
  Jedná se o druh pozemku ostatní plocha v osadě Bratroňov (Kvítek)  

   za pozemek parc. č. 209/6 o výměře 650 m2 v KÚ Ctětín. 
  Jedná se o druh pozemku ostatní plocha-komunikace v osadě Bratroňov (Kvítek). 
 

                    
 

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej 
nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů 
před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obce, aby se 
k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 

 

O prodeji a pronájmu pozemků je oprávněno rozhodnout jedině 
zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. 
Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a 
návrhy sdělili pracovníkům Obecního úřadu. 
 
Ve Ctětíně dne  25.5. 2021 

Jiří Bakeš, v.r., starosta obce 
 
  Vyvěšeno:   25.5.2021       

Sejmuto:  
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