
 
Obec Horní Vltavice 

 

 
 

Zveřejňuje 

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

Záměr č. 15/2019 

Prodeje 

 

nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský Kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako 

pozemek parc. č. st. 339, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Horní Vltavice o výměře 312 m2, 
včetně budovy na tomto pozemku postavené –budova čp. 36 – objekt bydlení v č.o. Horní 
Vltavice 

Prodej bude realizován formou vymezení bytových jednotek a jejich prodeje stávajícím 
nájemníkům. Bude se jednat o následující bytové jednotky: 

1. Bytová jednotka č. 1 vč. podílu na společných částech a pozemku č. st. 339 v k.ú. Horní 
Vltavice včetně budovy čp. 36 o velikosti ideální 1/6  

2. Bytová jednotka č. 2 vč. podílu na společných částech a pozemku č. st. 339 v k.ú. Horní 
Vltavice včetně budovy čp. 36 o velikosti ideální 1/6  

3. Bytová jednotka č. 3 vč. podílu na společných částech a pozemku č. st. 339 v k.ú. Horní 
Vltavice včetně budovy čp. 36 o velikosti ideální 1/6  

4. Bytová jednotka č. 4 vč. podílu na společných částech a pozemku č. st. 339 v k.ú. Horní 
Vltavice včetně budovy čp. 36 o velikosti ideální 1/6  

5. Bytová jednotka č. 5 vč. podílu na společných částech a pozemku č. st. 339 v k.ú. Horní 
Vltavice včetně budovy čp. 36 o velikosti ideální 1/6  

6. Bytová jednotka č. 6 vč. podílu na společných částech a pozemku č. st. 339 v k.ú. Horní 
Vltavice včetně budovy čp. 36 o velikosti ideální 1/6  

 

Nabídky současných nájemníků na odkup zamýšlených bytových jednotek 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 v uzavřené obálce označené  ,,Záměr č.15/2019“. 

Nabídka musí obsahovat minimálně: 

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

2) Akceptaci způsobu stanovení kupní ceny, která bude vypočtena z celkové částky 
3,000.000,-Kč podle výměry podlahových ploch jednotlivých bytů. 

 



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: 29.8.2019    

Den sejmutí z úřední desky:       12.9.2019 

        Za obec Horní Vltavici 

        

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

        Ing. Pavel Kraml starosta  

 


