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Předmět žádosti: 
Město Janovice nad Úhlavou obdrželo žádost o prodej pozemku p.č. st. 641 a na 
něm stojící budovu čp. 507 a přilehlou část pozemku p.č. 2407/185 v k.ú. Janovice 
nad Úhlavou, zapsaných na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. 
 
Žadatel: 
Jan Tureček 
Rozvojová zóna 503 
340 21 Janovice nad Úhlavou 
 
Důvod žádosti: 
Viz dopis žadatele na str. 2. 
 
Zákonné opatření: 
Podle § 39, odst. 1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit 
hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce 
smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 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 jednání 
neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni 
zveřejnění záměru. 
 
Veškeré požadavky, připomínky, námitky a nabídky lze podat Městskému úřadu Janovice 
nad Úhlavou nejpozději v pondělí 13.2.2023 do 12.00 hodin. 
 
V Janovicích nad Úhlavou dne 16.1.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Michal Linhart, starosta města 
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Věc: Žádosti o koupi nemovitosti a části pozemků v Rozvojové zóně 
Vážení zastupitelé, 
tímto podávám dvě níže uvedené žádosti o odkup nemovitostí v Rozvojové zóně a zdvořile 
žádám o jejich projednání na nejbližším možném zasedání zastupitelstva. 
První žádost se týká nemovitosti s č.p. 507 a pozemku p.č. st 641, na kterém nemovitost 
stojí. Jedná se o objekt bývalé vojenské věznice. Mým záměrem je objekt rekonstruovat a 
využít jako sídlo své firmy, kde bych zároveň vykonával svou podnikatelskou činnost, kterou 
je vedení účetnictví. 
Druhá žádost se týká části přilehlého pozemku p.č. 2407/185, který bezprostředně sousedí s 
nemovitostí č.p. 507, a je zhruba vyznačenuvedeném nákresu,. 
Děkuji. 
S pozdravem 
Jan Tureček 
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