
ZÁMĚR OBCE STŘÍTEŽ 
 

schválený usnesením zastupitelstva obce č. 10/167 ze dne 3.11.2015 
 
 
 
Obec Střítež sděluje veřejnosti podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, záměr 
 

odprodat 
 

obecní pozemek parc. č. 1112/13 o výměře 1224 m2 v k.ú. Střítež 
obecní pozemek parc. č. 1112/14 o výměře 1227 m2 v k.ú. Střítež 
obecní pozemek parc. č. 1112/15 o výměře 1222 m2 v k.ú. Střítež 
obecní pozemek parc. č. 1112/16 o výměře 1227 m2 v k.ú. Střítež 

 
které vznikly rozdělením pozemku parc. č. 1112/4 o výměře 15939 m2 v k.ú. Střítež, obci Střítež, 
zapsaném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec, na LV 
č.,1, na základě Geometrického plánu č. 609-66/2015, který vyhotovil Ing. Aleš Novotný 
 
Zájemci se mohou vyjádřit a předložit svoje nabídky nejpozději do 20.11.2015 do 12:00 hodin. 
  
 
Svoje nabídky doručte na Obecní úřad Střítež s tím, že v nich musí být uvedeno: 
-         identifikace zájemce 
-         popis nabídky 
-         podpis zájemce 
-         vše doručené v zalepené obálce nadepsané „záměr parc.č. ………“, nezalepené obálky budou  
          vyřazeny v výběru. 
  
Podmínky: 
1.        minimální cena za 1 metr čtvereční určilo zastupitelstvo na 350,- Kč 
2.        závazek postavit a zkolaudovat na takovém pozemku do 5 let od podpisu smlouvy stavby      
           rodinného domu 
3.        závazek zřídit předkupní právo obce pro případ zcizení takového pozemku v budoucnu, a to za    
           kupní cenu stanovenou v uzavřené kupní smlouvě  
4.        výběrová komise se bude skládat z 5 členů zastupitelstva obce a vybere pro obec  
           nejvýhodnější nabídku 
5.         budoucí kupující uhradí veškeré náklady s prodejem nemovitosti spojené a veškeré náklady    
           spojené s realizací nabídky 
6.        obec Střítež prostřednictvím ZO si vyhrazuje právo, že výběrové řízení může kdykoli zrušit      
7.  ZO rozhodne o zájemci, který se stane budoucím kupujícím a rozhodne o uzavření kupní   
           smlouvy 
8.  vklad práva provede obec Střítež na náklady kupujícího 

9.         žadatel může podat nabídku toliko na jeden pozemek, variantní návrhy nejsou přípustné a     
              budou vést k vyřazení nabídky  
10.       manželé mohou podat jen jednu nabídku a to jen na jeden pozemek  
11.       výběrovým kritériem je nejvyšší kupní cena za m2  
  
 
 
Ve Stříteži dne 4.11.2015 
 
        ……………………………………… 
        Miroslav Jaworek, 

starosta obce 

 
 
vyvěšeno dne: 4.11.2015    Sejmuto dne: ……………………… 


