
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 pronájmu pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova a to: 
 

a) p.p.č. 2693/2 (zahrada) o výměře 283 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,                          

b) části p.p.č. 35 (zahrada) o výměře 130 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 

a rok.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

plechové garáže č. 3 za cenu 15,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

d) části p.p.č.  2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v  k.ú. Jiříkov jako louku  za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

e) části p.p.č. 3039/1 (trvalý travní porost)  o výměře 285 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3039/1 (trvalý travní porost) o výměře 20 m2  v k.ú. Jiříkov  jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

f) části p.p.č. 1056/1 (trvalý travní porost) o výměře 20200 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pro 

sportovní účely za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

g)  části p.p.č. 4573 (zahrada) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

h) části p.p.č. 5329/1 (zahrada) o výměře 50 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova  jako plochu na 

parkování za cenu 2,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán 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 14. 06. 

2021. 

Tento záměr byl schválen Radou města Jiříkov na zasedání dne 17. 05.  2021, č. usnesení 

1133/2021, bod 2.  

 

 

datum vyvěšení: 27. 05. 2021                       datum sejmutí: …………….. 

 

 

 

……………………………………… 

podpis oprávněného pracovníka MěÚ 


