
Město Jevíčko nabízí k prodeji nemovitosti: 

Stavební pozemek p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, Okružní IV, Jevíčko 

- rozloha 369 m2 

- minimální prodejní cena je zastupitelstvem stanovena od 500,- Kč/m2 

- v případě prodeje pozemku v roce 2016 by se k ceně pozemku za m2 připočítávalo 

DPH 

- prodej formou veřejné soutěže, nejvyšší podané nabídce 

- nabídkovou cenu odevzdejte v zapečetěné obálce označené textem:  

„Soutěž p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí – NEOTVÍRAT“ 

- nabídky předkládejte nejpozději do 31. 7. 2015 do 10:00 hodin 

- pozemek je v územním plánu zařazen ve funkční ploše SC – plocha smíšená obytná 

v centrech měst (kromě možností bydlení lze pozemek využít také pro občanské 

komerční vybavení – obchodní prodej, nevýrobní služby) 

- podmínka dokončit hrubou stavbu do 3 let od podpisu kupní smlouvy 

- na podmínky výstavby je možno se informovat u Bc. Ondřeje Jelínka, vedoucího 

organizačního odboru MěÚ Jevíčko 

 

 

 

 

 

 

 



Pozemky p. č. 61 - zahrada, p. č. st. 82 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. st. 83 – zastavěná 

plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, Okružní I 

- celková rozloha 490 m2, prodej všech pozemků společně jako jednoho souboru 

nemovitostí 

- minimální prodejní cena je zastupitelstvem stanovena od 250,- Kč/m2, podmínkou je 

demolice stávajících staveb na pozemcích do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy 

dle zpracovaného projektu, dokončení hrubé stavby do dvou let od podpisu kupní 

smlouvy 

- v případě prodeje pozemku v roce 2016 by se k ceně pozemku za m2 připočítávalo 

DPH 

- prodej formou veřejné soutěže, nejvyšší podané nabídce 

- nabídkovou cenu odevzdejte v zapečetěné obálce označené textem: 

„Soutěž stavební pozemky Okružní I, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí – NEOTVÍRAT“ 

- na podmínky demolice a výstavby je možno se informovat u Bc. Ondřeje Jelínka, 

vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko 

- nabídky předkládejte nejpozději do 31. 7. 2015 do 10:00 hodin 

 

 

 
 

18. 6. 2015 

Dušan Pávek, dipl. um. v. r. 

starosta města 

 


