
 
 
 

        Město  Janovice nad Úhlavou 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
VYHLÁŠENÍ ZÁM ĚRU SMĚNY POZEMK Ů 

 
Účastníci: 
Město Janovice nad Úhlavou 
Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
a 
MVDr. Ladislav Vyskočil, Spůle 77, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
 
Předmět směny: 
Město Janovice nad Úhlavou je mimo jiné vlastníkem pozemkových parcel číslo KN 2074/1, KN 2074/2, KN 
2074/3, KN 2810/1, KN 2810/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu 
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví č. 1. 
 
MVDr. Ladislav Vyskočil je mimo jiné vlastníkem pozemkových parcel číslo KN  349/2, KN 348/2, KN 369/2 
v k.ú. Veselí nad Úhlavou, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště Klatovy na listu vlastnictví č. 954, a KN 2759 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsané v katastru 
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví č. 1407.  
 
Účastníci navrhují směnu výše uvedených pozemkových parcel ve vlastnictví města za části výše uvedených 
pozemkových parcel ve vlastnictví MVDr. Ladislava Vyskočila. 
 
Odůvodnění návrhu: 
V částech pozemků ve vlastnictví MVDr. Ladislava Vyskočila je uložen veřejný vodovod, je na nich umístěno 
veřejné osvětlení a vede po nich veřejná komunikace.  
 

 
Zákonné opatření - §39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění: 
Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec 
zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 
obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit 
způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.  
Podle téhož zákona přísluší pravomoc v rozhodování o této věci zastupitelstvu města.        
 
Veškeré požadavky, návrhy a připomínky lze podat písemně Městskému úřadu Janovice nad Úhlavou 
nejpozději do úterý 26.09.2014 do 14.00 hodin. 
 
Na později podané žádosti a připomínky nebude brán zřetel. 
 
 
V Janovicích nad Úhlavou dne 10.09.2014. 
 
 
 

                                                                               
Mgr. Michal Linhart  
starosta města, v.r. 

 
Vyvěšeno dne:  10.09.2014 
Sejmuto dne: 26.09.2014 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


