
Město Jiříkov 

Městský úřad Jiříkov 
 

Město Jiříkov zveřejňuje podle §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova a to: 
 

a) části p.p.č.188/1 (zahrada) o výměře 236 m2 a části p.p.č.188/2 (zahrada) o výměře 77 m2 

vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu 

vlastnictví Města Jiříkov č.873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk,   

b) části p.p.č.188/1 (zahrada) o výměře 163 m2 a části p.p.č.188/2 (zahrada) o výměře 80 m2 

vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok. Části p.p.č.188/1 (zahrada) o výměře 

10 m2  v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č.873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části p.p.č.188/2 (zahrada) o výměře 65 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a 

rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č.873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

d) části p.p.č.193/1 (trvalý travní porost) o výměře 70 m2 a části p.p.č.188/2 (zahrada) o výměře 

165 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok. Části p.p.č.193/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 6 m2 a části p.p.č.188/2 (zahrada) o výměře 9 m2 vše v k.ú.Jiříkov jako 

pozemek pod stavbou skleníku a pergoly za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č.873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk. 

 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své námitky, které musejí být 

doručeny na MěÚ Jiříkov do 11. 00 hod., dne 06. ledna 2023. 

Tento záměr byl schválen Radou města Jiříkov na zasedání dne 19. 12. 2022, č. usnesení 

91//2022 bod. 3.  

Město Jiříkov si vyhrazuje právo zrušit záměr jako celek.  

 

 

 

datum vyvěšení: 22. 12. 2022                       datum sejmutí: …………….. 

 

 

 

                                          …………………………………… 

podpis oprávněného pracovníka MěÚ 


