
Město Jiříkov 

Městský úřad Jiříkov 
 

Město Jiříkov zveřejňuje podle §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu pozemků ve 

vlastnictví Města Jiříkova a to: 
 

p.p.č. 4903 o výměře 18285 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, p.p.č. 745/4  

o výměře 6975 m2 (orná půda),  části p.p.č. 745/5 o výměře 20033 m2 (orná půda),  p.p.č. 989/2 

o výměře 25804 m2 (orná půda), části p.p.č. 1701/1 o výměře 1894 m2 (trvalý travní porost), 

části p.p.č. 3014/2 o výměře 9433 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2567/9 o výměře 9353 m2 

(orná půda), p.p.č. 2671/11 o výměře 5827 m2 (orná půda), p.p.č. 363/5 o výměře 7352 m2 (orná 

půda), p.p.č. 363/6 o výměře 2690 m2 (orná půda), p.p.č. 3115/9 o výměře 30768 m2 (orná 

půda), p.p.č. 3115/10 o výměře 13313 m2 (orná půda), p.p.č. 3290/1  o výměře 8454 m2 (orná 

půda), p.p.č. 2901/12 o výměře 4996 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2901/13 o výměře  

19954 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2901/11 o výměře 15162 m2 (trvalý travní porost),  

p.p.č. 2671/14 o výměře 5677 m2 (orná půda), p.p.č. 2671/12 o výměře 2011 m2 (orná půda), 

p.p.č. 2671/13 o výměře 65993 m2 (orná půda), p.p.č. 2921/2 o výměře 9064 m2 (orná půda), 

p.p.č. 2921/3 o výměře 3163 m2 (orná půda), p.p.č. 2921/4 o výměře 15372 m2 (orná půda), 

p.p.č. 2835/2 o výměře 1168 m2  (ostatní plocha), p.p.č. 934/2 o výměře 25307 m2 (trvalý travní 

porost), p.p.č. 934/3 o výměře 2878 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2567/1 o výměře 4701 m2 

(orná půda), p.p.č. 3115/3 o výměře 3972 m2 (orná půda), p.p.č. 363/4 o výměře 1477 m2 (orná 

půda), p.p.č. 363/7 o výměře 6049 m2 (orná půda), p.p.č. 363/8 o výměře 6079 m2 (orná půda), 

p.p.č. 363/9 o výměře 1403 m2 (orná půda), p.p.č. 363/10 o výměře 2016 m2 (orná půda),  

p.p.č. 363/11 o výměře 6380 m2 (orná půda), části p.p.č. 368/1  o výměře 3351 m2 (trvalý travní 

porost), p.p.č. 4644/33 o výměře 13354 m2 (orná půda),  p.p.č. 4644/34 o výměře 6169 m2 (orná 

půda), p.p.č. 4644/35 o výměře 7481 m2 (orná půda), p.p.č. 4644/36 o výměře 2921 m2 (orná 

půda), p.p.č. 4658/7 o výměře 7029 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 4658/8 o výměře 3532 m2 

(trvalý travní porost), p.p.č. 4658/9 o výměře 6325 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 4690/3  

o výměře 934 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 4734/6 o výměře 3672 m2 (trvalý travní porost),  

p.p.č. 4746/3 o výměře 1353 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 4746/4 o výměře 112 m2 (trvalý 

travní porost), p.p.č. 4734/7 o výměře 3550 m2 ( trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov jako 

pozemky k provozování zemědělské výroby za cenu 0,10 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk.   

 

 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit, podat své námitky a nabídky do 12. 02. 

2021. 

Tento záměr byl schválen Radou města Jiříkov na zasedání dne 18. 01. 2021, č. usnesení 

982/2021, bod 2.  

 

 

datum vyvěšení: 28. 01. 2021                       datum sejmutí: …………….. 

 

 

 

……………………………………… 

podpis oprávněného pracovníka MěÚ 


