
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) části p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 1050 m2, části p.p.č. 1876/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 6557/4 (ostatní plocha) o výměře 60 m2 vše  v k.ú. Jiříkov 

jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

b) část p.p.č. 834/3 (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,  

c) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 970 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,  

d) části p.p.č. 2692/1 (trvalý travní porost) 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,  

e) části p.p.č. 86 (zahrada) o výměře 122 m2 a části p.p.č. 87 (zahrada) o výměře 60 m2 vše 

v  k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

f) p.p.č.  6006 (ostatní plocha) o výměře 235 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,  

g) části p.p.č. 2186 (trvalý travní porost)  o výměře 400 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,  

h) části p.p.č.  1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 800 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, 

i) části p.p.č.  5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 1000 m2 v  k.ú. Filipov u Jiříkova 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,  

j) části p.p.č. 1895/4 (zahrada) o výměře 376 m2,  p.p.č. 2323/1 (zahrada) o výměře 170 m2 

a p.p.č. 2323/3 (zahrada) o výměře 39 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,- 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 a podat své námitky, které musejí být 

doručeny na MěÚ Jiříkov do 14.30 hod., 26. května 2022. 

Tento záměr byl schválen Radou města Jiříkov na zasedání dne 02. 05. 2022, č. usnesení 

1618/2022 bod. 3.  

Město Jiříkov si vyhrazuje právo zrušit záměr jako celek.  

 

datum vyvěšení: 11. 05. 2022                       datum sejmutí: …………….. 

 

                                          …………………………………… 

podpis oprávněného pracovníka MěÚ 


