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

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

Pronájem pozemku – zahrada: 
k.ú. Stará Lhota – p.p.č. 448 – výměra 939 m2 
 
 
Prodej pozemku – ostatní plocha: 
k.ú. Stará Lhota – p.p.č. 481/13 – část o výměře dle GP 

 

 
Lesní pozemky určené ke směně nebo nákupu s LČR : 
 
lesní pozemky ve vlastnictví města Nýrska 
k.ú. Stará Lhota  - p.p.č. 412/5 – výměra 631 m2 

      - p.p.č. 103/1 – výměra 15896 m2 

       - p.p.č. 81/2 – výměra 471 m2 

 
lesní pozemky ve vlastnictví LČR  
k.ú. Starý Láz       - p.p.č. 195/8 – výměra 877 m2 
 - p.p.č. 195/7 – výměra 530 m2 

 - p.p.č. 195/11 – výměra 18 m2 
 - p.p.č. 195/13 – výměra 125 m2 
                        - p.p.č. 396 – výměra 3219 m2 
 - p.p.č. 458/7 – výměra 57 m2   
 - p.p.č. 458/8 – výměra 130 m2  

 - p.p.č. 157/5 – výměra 333 m2 
 - p.p.č. 157/6 – výměra 7357 m2 
 - p.p.č. 233 – výměra 997 m2     
 - p.p.č. 157/4 – výměra 1673 m2 
 - p.p.č. 225 – výměra 3328 m2 
                               - p.p.č. 224 – výměra 1358 m2  
 - p.p.č. 222 – výměra 1836 m2 
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k.ú. Blata  - p.p.č. 374/9 – výměra 7834 m2 
  - p.p.č. 374/8 – výměra 6390 m2 
  - p.p.č. 240/8 – výměra 61 m2 
 
k.ú. Stará Lhota     - p.p.č. 424/14 – výměra 1598 m2 
         - p.p.č.465/2 – výměra 147 m2 
 
 
Pozemky určené ke směně nebo nákupu od fyzických osob:  
lesní pozemky v k.ú. Blata, k.ú. Starý Láz, k.ú. Stará Lhota o celkové výměře cca 86509 m2 
v hodnotě cca 160.000,- Kč 
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