OBEC CHLUMČANY
Komenského 377, 334 42 Chlumčany

Naše značka:
Č. j. 701/2022

Vaše značka:

Datum:
26.04.2022

_________________________________________________________________

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍCH ZAHRÁDEK
NA POZEMKU PARC. Č. 669/50 A PARC. Č. 669/93, OBOJÍ
V K.Ú. CHLUMČANY U PŘEŠTIC

Obec Chlumčany
zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr pronájmu nově vytyčených – neoplocených zahrádek na pozemcích parc. č.
669/50 a parc. č. 669/93, obojí v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE:
1. 1 kolo proběhne výhradně pro občany s trvalým bydlištěm v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
2. Očíslované obálky budou žadateli vydány po předložení občanského průkazu, na
základě něhož bude ověřen trvalý pobyt žadatele.
3. Očíslované obálky s žádostí (číslování 1-8) si může žadatel vyzvednout a následně
odevzdat do 9.5.2022 v úředních hodinách (výhradně osobně) v kanceláři tajemnice
OÚ Chlumčany, Komenského 377, 334 42 Chlumčany.
4. Každý žadatel může obdržet pouze 1 žádost na 1 zahrádku. Celkem může obdržet 8
obálek (zahrádka č. 1 – 1ks obálky, zahrádka č. 2 – 1ks obálky, atd).
5. Pokud bude žadatel žádat o více zahrádek, pak při prvním vylosování bude vyřazen
z losování u ostatních zahrádek. Každý žadatel si bude moci pronajmout pouze 1
zahrádku.
Praktický příklad: Žadatel se bude ucházet o zahrádku č. 1 a zahrádku č. 3. Pokud by
se losovalo nejprve o zahrádku č. 1 a tento žadatel by byl vylosován, pak bude vyřazen
z losování o zahrádku č. 3 (pokud by byl vybrán i v tomto losování). Pokud by se
nejprve losovalo o zahrádku č. 3 a tento žadatel by byl vylosován, pak bude vyřazen
z losování o zahrádku č. 1 (pokud by byl vybrán i v tomto losování).
6. Pokud bude více žadatelů z jedné adresy trvalého pobytu (stejně tak jako z jedné bytové
jednotky), bude moci být těmto žadatelům přidělena pouze jedna z osmi zahrádek.
7. Nájemní smlouva bude uzavřena výhradně s žadatelem, který bude uveden v žádosti.
Není možné uzavřít nájemní smlouvu na jiné jméno.
8. Cena za pronájem činí 15,-Kč/m2/rok.

9. Losování proběhne dne 19.5.2022 na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Chlumčany.

Předmětem pronájmu zahrádek je zřízení zahrady pro rekreaci.
Zahrádka č. 1 – výměra 381 m2
Zahrádka č. 2 – výměra 371 m2 + chata o zastavěné ploše 39 m2
Zahrádka č. 3 – výměra 370 m2
Zahrádka č. 4 – výměra 342 m2
Zahrádka č. 5 – výměra 350 m2
Zahrádka č. 6 – výměra 367 m2
Zahrádka č. 7 – výměra 365 m2
Zahrádka č. 8 – výměra 363 m2
*Plánek viz. Příloha č. 1.

Bližší informace:
Obec Chlumčany
Komenského 377, 334 42 Chlumčany
tel.: 725 968 994
e-mail: urad@obec-chlumcany.cz
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Bude sejmuto:

20.05.2022

Sejmuto:
Ulrichová Š. v.r.
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