
 

 
 

        Město Janovice nad Úhlavou 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU SMĚNY POZEMKŮ 

 

Účastníci: 
Město Janovice nad Úhlavou 
a 
Jednotné zemědělské družstvo Budovatel Janovice nad Úhlavou 
 
Předmět směny: 
Město Janovice nad Úhlavou je mimo jiné výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. KN 466/2, druh 
pozemku orná půda, o výměře 736 m2, v katastrálním území Rohozno, zapsáno Katastrálním úřadem 
pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm Klatovy na LV č. 10001. 
 
Jednotné zemědělské družstvo Budovatel Janovice nad Úhlavou je mimo jiné výlučným vlastníkem 

• pozemkové parcely č. KN 1318/1, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 389 m2, 

• pozemkové parcely č. KN 1318/2, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 204 m2, 

• pozemkové parcely č. KN 1318/3, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 42 m2, 

• pozemkové parcely č. KN 1318/4, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 78 m2, 
to vše v katastrálním území Petrovice nad Úhlavou, zapsáno Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, 
katastrálním pracovištěm Klatovy na LV č. 920.  
 
Účastníci navrhují směnu výše uvedených pozemkových parcel a prohlašují, že jimi dohodnuté ceny 
nemovitostí jsou stejné. Po provedení směny budou tedy smluvní strany mezi sebou zcela vyrovnány. 
 
Odůvodnění návrhu: 
Město Janovice nad Úhlavou navrhlo tuto směnu proto, že má zájem o vlastnictví pozemků v lokalitě 
plánované těžby štěrkopísků. 
 
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 pondělí 26.06.2017 do 12.00 hodin. 
 
Na později podané žádosti a připomínky nebude brán zřetel. 
 
V Janovicích nad Úhlavou dne 09.06.2017. 
 

Mgr. Michal Linhart  
starosta města, v.r. 

Vyvěšeno dne:  09.06.2017 

Sejmuto dne:  


