
 

 

 

 

Záměr obce č. 2/2014  
 

 

Obec Josefov na základě ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších přepisů (dále jen jako „zákon o obcích“) a v souladu s ostatními platnými 

právními přepisy ČR zveřejňuje záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek obce 

ve vlastnictví obce Josefov v katastrálním území Josefov u Hodonína a uzavřít smlouvu 

o výpůjčce za níže uvedených podmínek, kdy obec Josefov jako půjčitel je výlučným 

vlastníkem pozemku v obci Josefov v okrese Hodonín, katastrální území Josefov u Hodonína 

661490, č. LV 1: nemovitostí - pozemků, druh pozemku ostatní plocha. 

 

p.č. 89/3 o výměře 160 m
2 

- část uvedeného pozemku o výměře 115 m
2
 

 

Podmínky výpůjčky: 
Výpůjčka pozemku k využití ošetření zeleně a oplocení pozemku. 

Zájemce s trvalým pobytem v obci Josefov má prioritu, před všemi ostatními zájemci. 

V případě více zájemců o jeden pozemek z výše uvedené kategorie se rozhoduje, 

kdo pozemek užívá. 

Po té následuje princip dřívější žádosti přihlášení se do záměru obce. 

 

Pozemek bude vypůjčen na dobu určitou 25 let s tím, že obcí Josefov může být výpůjčka 

ukončena kdykoli, jestliže vypůjčitel pozemek nebude užívat řádně nebo jestliže jej bude 

užívat v rozporu s účelem, kterému slouží nebo v případě veřejného zájmu obce Josefov, 

s výpovědní lhůtou jednoho roku tak, že bude vypůjčiteli umožněno uvést pozemek 

do původního stavu v příslušném kalendářním roce. 

Smlouvou o výpůjčce bude vypůjčiteli umožněno bezplatné užívání. 

 

Zájemci o výpůjčku se mohou přihlásit písemnou žádostí do 28. března 2014 do 14 hod. 

K předloženému záměru obce Josefov je možno se vyjádřit na Obecním úřadu v Josefově, 

kde všem zájemcům budou v úřední dny poskytnuty další informace. 

Občané se mohou k záměru obce Josefov vyjádřit v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 

zákona o obcích do 15 dnů ode dne vyvěšení.  

 

 

V Josefově 13. března 2014 

 

 

Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r. 

starosta 

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno: 13. březen 2014 

sňato:   28. březen 2014 


