
 
Obec Horní Vltavice 

 

 
                

Zveřejňuje 

V souladu s ustanovením §39 odst.1zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)  

Záměr č. 02/2019 

přenechat do nájmu 

 

byt číslo 4 v 2 NP objektu Horní Vltavice č.p. 3.  

 

Nabídky zájemců je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na 
úřední desce OÚ Horní Vltavice, a to do podatelny OÚ Horní Vltavice 

Nabídka musí obsahovat minimálně: 

Identifikace zájemce: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně korespondenční 
adresa, kontaktní telefonní číslo, případně e-mailovou adresu 

 

Obec Horní Vltavice si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit nebo jej 
nerealizovat. 
 

 

Bližší informace je možné získat na OÚ Horní Vltavice v úředních hodinách - pondělí a středa 
od 7.00 do 14.00 hod., nebo na tel.: 724 233 644. 

 

 

Den zveřejnění na úřední desce:   3.1.2019               

Den sejmutí z úřední desky:    18.2.2019                                    

 

       Za obec Horní Vltavici 

        

       ......................................... 

       Ing. Pavel Kraml  starosta                                                           

 

 

 

 



Z v e ř e j n ě n í      z á m ě r u 

 

 

 
Obec Nové Hutě tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona š. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění zveřejňuje svůj záměr uskutečnit prodej nově specifikovaných parcel č. 
1184/3 o výměře 53 m2 a 1184/1 o výměře 225 m2 v k.ú. Nové Hutě vzniklých dle GP č. 
411-236/2018. 
 

Obec Nové Hutě si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit nebo jej 
nerealizovat. 
 
Každý má právo se k záměru vyjádřit a podat návrhy nebo připomínky. 
 
Tento záměr byl zveřejněn ve dnech: 
 
 
Vyvěšení na úřední desce .................................. 
Sejmutí z úřední desky ...................................... 
 
 
V Nových Hutích .......................... 
 
 
        Zdeněk Vácha 
        starosta obce 
 

Z v e ř e j n ě n í      z á m ě r u 

 

 

 
Obec Nové Hutě tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona š. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění zveřejňuje svůj záměr přenechat do nájmu stavební parcelu č. 238 v k.ú. 
Nové Hutě včetně budovy čp. 108 v Nových Hutích, která tvoří její součást . 
 

Obec Nové Hutě si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit nebo jej 
nerealizovat. 
 
Každý má právo se k záměru vyjádřit a podat návrhy nebo připomínky. 
 
Tento záměr byl zveřejněn ve dnech: 
 
 
Vyvěšení na úřední desce .................................. 
Sejmutí z úřední desky ...................................... 
 
 
V Nových Hutích .......................... 
 



 
        Zdeněk Vácha 
        starosta obce 
 


