
Město  Nýrsko               

Náměstí  122,  340 22  Nýrsko              tel: 376 555 611                       fax:  376 571 959 

http:// www.sumavanet.cz/nyrsko 

e-mail: info@mestonyrsko.cz 

OZNÁMENÍ 
Město Nýrsko v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.  

v platném znění podle § 39 odst. 1, oznamuje svůj záměr : 
 

Prodej pozemků: 
- st. p. č. 201 v k. ú. Hodousice  
Pronájem pozemků: 
-    p. p. č. 620/3 v k. ú Bystřice nad Úhlavou  
-    pozemky v k.ú. Nýrsko:  
     - stavební parcela č. parc. 734, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp./če. 

- stavební parcela č. parc. 735, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp./če. 
- stavební parcela č. parc. 809, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp./če. 
- stavební parcela č. parc. 810, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp./če. 
- stavební parcela č. parc. 811, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp./če. 
- stavební parcela č. parc. 938, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp./če. 
- stavební parcela č. parc. 939, jejíž součástí je stavba techn. vybavenosti bez čp./če. 
- stavební parcela č. parc. 940, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp./če. 

Pronájem nemovitosti a pozemků: 
- město Nýrsko zveřejňuje zájem uzavřít dodatek nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem  

Nýrsko a subjektem Pila Nýrsko s. r. o. dne 30.04.2013. Dodatek řeší prodloužení doby 
a výši nájmu 

Pronájem pozemků: 
- pozemková parcela č. parc. 916/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
- pozemková parcela č. parc. 916/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
- pozemková parcela č. parc. 916/5 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
- pozemková parcela č. parc. 916/6 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
- pozemková parcela č. parc. 916/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
- pozemková parcela č. parc. 930/10 (zemědělský půdní fond – orná půda) 
- pozemková parcela č. parc. 930/11 (zemědělský půdní fond – orná půda) 
- pozemková parcela č. parc. 930/12 (zemědělský půdní fond – orná půda) 
- pozemková parcela č. parc. 930/13 (zemědělský půdní fond – orná půda) 
- pozemková parcela č. parc. 1929/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
- pozemková parcela č. parc. 2429 (zemědělský půdní fond – orná půda) 
- pozemková parcela č. parc. 2430 (zemědělský půdní fond – trvalý travní porost) 
- pozemková parcela č. parc. 2685 (zemědělský půdní fond – trvalý travní porost) 

Změna vlastnictví v důsledku vydržení vlastnického práva: 
- p.p.č. 620/1 část cca 25 m2 k. ú Bystřice nad Úhlavou  
 
 
Nýrsko 26.09.2017                                          Ing. Miloslav Rubáš v. r. 
Vyvěšeno od:                              do:                                                 starosta města Nýrska 
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