
MĚSTO KASEJOVICE 
se sídlem Kasejovice č.p. 98, 338 44  Kasejovice 

 
oznamuje 

 
ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů 
 

z á m ě r   p r o n a j m o u t 
 

zemědělské pozemky ve vlastnictví Města Kasejovice 
v katastrálním území Kladrubce, Přebudov, Podhůří u Nepomuka a 
Nová Ves o celkové výměře 106 494 m2. (seznam pozemků viz 
příloha č. 1) 
 
Pravidla pro pronájem zemědělských pozemků: 
 
- bude použita obálková metoda 
- nájemní smlouva bude uzavřena od 1.1.2014 do 31.12.2018 
- termín podání nabídek nejpozději 26.7.2013 do 12 hod. 
 
Zájemci se mohou seznámit s podkladovými materiály vyhlášeného 
záměru a získat potřebné informace o předmětných nemovitostech 
na stavebním úřadě. 
 
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Červený 
 
O zveřejnění záměru pronajmout shora uvedené nemovitosti 
rozhodla rada města dne 26.6.2013, usnesení č. RM/463/2013. 
 
Vlastník si vyhrazuje právo opakovat tuto nabídku. 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Marie Čápová 
        starostka města 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 3.7.2013    Sejmuto dne: 
 
 
 
 



 
Příloha č.1 
 
pozemky v k.ú. Kladrubce o celkové výměře 68 675 m2: 
 
parc.č. 325/2 trvalý travní porost o výměře 3 848 m2 
parc.č. 348/1 trvalý travní porost o výměře 9 800 m2 
parc.č. 646/4 trvalý travní porost o výměře 4 569 m2 
parc.č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 15 066 m2 
parc.č. 646/2 trvalý travní porost o výměře 191 m2 
parc.č. 625 trvalý travní porost o výměře 6 895 m2 
parc.č. 624 trvalý travní porost o výměře 5 629 m2 
parc.č. 695 trvalý travní porost o výměře 2 931 m2 
parc.č. 570/4 orná půda o výměře 9 603 m2 
parc.č. 110/32 orná půda o výměře 578 m2 
parc.č. 749 ost.plocha, ost.komunikace o výměře 3 669 m2 
parc.č. 750/3 ost.plocha, ost.komunikace o výměře 352 m2 
parc.č. 757/2 ost.plocha, ost.komunikace o výměře 846 m2 
parc.č. 645 trvalý travní porost o výměře 3 453 m2 
parc.č. 155/9 orná půda o výměře 85 m2 
parc.č. 350/15 ost.plocha, ost.komunikace o výměře 410 m2 
parc.č. 647 trvalý travní porost o výměře 360 m2 
parc.č. 657/1 vodní plocha o výměře 390 m2 
 
pozemky v k.ú. Přebudov o celkové výměře 5 803 m2 
 
parc.č. 68 trvalý travní porost o výměře 5 179 m2 
parc.č. 226/5 ost.plocha, jiná plocha o výměře 624 m2 
 
pozemky v k.ú. Podhůří u Nepomuka o celkové výměře 13 030 m2 
 
parc.č. 235 trvalý travní porost o výměře 5 413 m2 
parc.č. 255 orná půda o výměře 2 751 m2 
parc.č. 128/14 orná půda o výměře 2 346 m2 
parc.č. 263/3 ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 513 m2 
parc.č. 259 ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 007 m2 
 
pozemky v k.ú. Nová Ves o celkové výměře 18 986 m2 
 
parc.č. 405/1 trvalý travní porost o výměře 18 986 m2 


