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Město Kojetín 
Finanční odbor 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 5337/2020 – FO/Pso 
Spis č.         429/2020  

Vyřizuje  Ing. Hana Večeřová, MSc. 

Tel. 581 277 450 
E-mail fo@radnice.kojetin.cz 

Datum 20.5.2020 

 

Město Kojetín v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

zveřejňuje záměr prodeje  
 

pozemku  k výstavbě rodinného domu 
  parc.č. 7268, ostatní plocha (dříve p.č. st.381) 

o výměře 1.027m2, v k.ú. Kojetín, 
 v ulici Tyršova, Kojetín 

 

Prodej se uskuteční formou veřejné aukce  

dle Pravidel prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v Kojetíně,  

schválených Zastupitelstvem města Kojetína usn. č. Z156/01-20. 

 

Minimální (vyvolávací) kupní cena za prodej pozemku p.č. 7268  

je stanovena ve výši 616.200,- Kč vč. DPH 
 

 

Veřejná aukce  
na prodej pozemku parc.č. 7268 se bude konat  

dne 9.6.2020 v 17,00 hod  
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín,  
Masarykovo nám.20, Kojetín I-Město, Kojetín 

 
 

Časový harmonogram: 
   16:30 – 17,00  hod    registrace účastníků aukce 

 17,00 hod       aukce  nemovitosti 
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Podmínkou účasti ve veřejné aukci je zejména: 
 

➢ seznámení se s Pravidly prodeje pozemků, určených k výstavbě rodinných domů 

v Kojetíně a s Návrhem kupní smlouvy 

➢ odevzdání vyplněného Registračního formuláře účastníka licitačního řízení 

➢ složení zálohy na kupní cenu ve výši 10 000 Kč na účet Města Kojetína                       

č. 19-1883093339/0800  

 
 
 
Pravidla prodeje pozemků, určených k výstavbě rodinných domů v Kojetíně, Registrační 
formulář a Návrh kupní smlouvy jsou přílohou tohoto oznámení. Další informace jsou k 
dispozici na http://www.kojetin.cz 
 

 

Bližší informace obdržíte na Městském úřadu Kojetín,  

 

Kontakt: 

Ing. Leoš Ptáček, starosta města  

tel: 581 277 400, 777 116 200,  l.ptacek@radnice.kojetin.cz 

 

nebo 

Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru 

tel: 581 277 450, fo@radnice.kojetin.cz  

 

 

Občané se mohou vyjádřit k záměru města po dobu 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto 
oznámení. 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r.  
starosta  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 20.5.2020   
Vyvěšeno na el. úřední desce: 20.5.2020  
Sejmuto z úřední desky:  
Sejmuto z el. úřední desky:  
 
Razítko úřadu a podpis odpovědné osoby …………………………………………………. 
 
 

Další informace 
Schváleno usnesením rady města č. R 663/02-20 dne 19.2.2020 
 
 
Příloha: 

- Situace 
- Pravidla prodeje pozemků, určených k výstavbě rodinných domů v Kojetíně,  
- Registrační formulář účastníka licitačního řízení,  
- Návrh kupní smlouvy  
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