RADA MĚSTA TIŠNOVA
vyhlašuje následující záměry
MĚSTA TIŠNOVA

1. Prodej části pozemku v k.ú. Pejškov u Tišnova parc. č. 66/1 o výměře cca
40 m2 manželům Ing. Pavlu Soudkovi a Mgr. Janě Soudkové, oba bytem
Šebrov. Výměra prodávané části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP.

Bližší informace ke shora uvedenémým záměrům mohou občané obdržet
v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov na odboru správy majetku a
investic.
Občané se mohou ke shora uvedenémým záměrům vyjadřovat ve lhůtě do
14.07.2011 včetně.

Jan Schneider
starosta města Tišnova

vyvěšeno: 30.06.2011
sňato:
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1. Prodej částí pozemků v k.ú. Tišnov:části prac. č. 1783/2 podle GP označené
jako díl „a“ o výměře 304 m2, části parc. č. 1772/3 podle GP označené jako díl
„b“ o výměře 17 m2 a části 2356 podle GP označené jako díl „c“ o výměře
23 m2. Jedná se o oplocenou plochu kolem prodejního stánku naproti parkovišti
u České pošty Tišnov 3. Plocha je územním plánem určena jako plocha pro
občanskou vybavenost a sport.
Podmínky pro prodej části pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc. č. 1783/2,
části parc. č. 1772/3 a části parc. č. 2356.
Prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
Nabídky doručit v termínu do 20.07.2001 do 12:00 hod. na podatelnu MěÚ
Tišnov v budově nám. Míru 346.
Obálky označit: „Prodej pozemků v k.ú. Tišnov, Brněnská – nerozlepovat!“
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu + závazek úhrady nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
V případě rovnosti výše nabízené částky za prodej částí pozemků rozhodne
los.
Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet
v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov na odboru správy majetku a
investic.
Občané se mohou ke shora uvedenému záměru vyjadřovat ve lhůtě
20.07.2011 včetně.

Jan Schneider
starosta města Tišnova
vyvěšeno: 30.06.2011
sňato:

do

