MĚSTO TIŠNOV

Tišnov 7.5.2012
Město Tišnov zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z á m ě r p r o n a j m o u t část pozemku
v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 o výměře 15 m2 společnosti Tišnovská Rychta, s.r.o.,
IČ: 29210186 se sídlem v Tišnově za účelem umístění hracích prvků pro děti.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních
hodinách na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a investic, u paní
Ing. Moniky Svobodové, příp. elektronicky na adrese svobodova@tisnov.cz a
na tel. 549 439 852.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí
Rady města Tišnova.
Záměr pronájmu předmětné části pozemku byl schválen na jednání Rady města
Tišnova dne 2.5.2012.

Radovan Klusák
1. místostarosta města Tišnov

Vyvěšeno na úřední desce: 7.5.2012
Sejmuto z úřední desky:

MĚSTO TIŠNOV

Tišnov 7.5.2012
Město Tišnov zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z á m ě r p r o d a t část pozemku parc.č.
786/23 o výměře cca 60 m2, část pozemku parc.č. 786/59 o výměře cca 15 m2 a
část pozemku parc.č. 786/36 o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. Tišnov, společnosti LDT
spol. s r.o., IČ: 44961022 se sídlem v Brně.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních
hodinách na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a investic, u paní
Ing. Moniky Svobodové, příp. elektronicky na adrese svobodova@tisnov.cz a
na tel. 549 439 852.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí
Zastupitelstva města Tišnova.
Záměr pronájmu předmětné části pozemku byl schválen na jednání Rady města
Tišnova dne 2.5.2012.

Radovan Klusák
1. místostarosta města Tišnov

Vyvěšeno na úřední desce: 7.5.2012
Sejmuto z úřední desky:

