
 
 

 

 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor investic, rozvoje a majetku města 

   
Vyřizuje: Jana Králová 

Telefon: 371 430 559 

E-mail: kralova@muhorazdovice.cz 

  

  

  

Oznámení 

Město Horažďovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejňuje záměr pachtu pozemků na Loretě p.č. 832/96 orná půda o výměře 448 m2, p.č. 
832/97 orná půda o výměře 945 m2, p.č. 832/98 orná půda o výměře 956 m2, p.č. 832/100 orná půda 
o výměře 1 009 m2, p.č. 832/141 orná půda o výměře 1 010 m2, p.č. 832/142 orná půda o výměře 
1 011 m2, p.č. 832/143 orná půda o výměře 1 013 m2, p.č. 832/144 orná půda o výměře 1 086 m2, 
p.č. 832/145 orná půda o výměře 1 138 m2, p.č. 832/146 orná půda o výměře 1 273 m2, p.č. 832/147 
orná půda o výměře 1 017 m2, p.č. 832/148 orná půda o výměře 1 016 m2, p.č. 832/149 orná půda 
o výměře 1 017 m2, p.č. 832/150 orná půda o výměře 1 017 m2, p.č. 832/152 orná půda o výměře 
851 m2, p.č. 832/153 orná půda o výměře 996 m2, p.č. 832/154 orná půda o výměře 995 m2, p.č. 
832/155 orná půda o výměře 995 m2, p.č. 832/157 orná půda o výměře 862 m2, p.č. 832/158 orná 
půda o výměře 811 m2, p.č. 832/159 orná půda o výměře 811 m2, část p.č. 832/177 orná půda o 
výměře5 428 m2, p.č. 832/178 orná půda o výměře 1 492 m2, p.č. 832/184 orná půda o výměře 474 
m2, p.č. 832/183 orná půda o výměře 21 m2, p.č. 832/185 orná půda o výměře 319 m2, p.č. 832/186 
orná půda o výměře 267 m2, p.č. 832/188 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 832/195 orná půda o 
výměře 860 m2, p.č. 2725/1 ostatní plocha o výměře 239 m2, p.č. 2725/2 ostatní plocha o výměře 38 
m2, p.č. 2725/8 ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 2815/4 orná půda o výměře 129 m2, p.č. 2815/5 
orná půda o výměře 547 m2, p.č. 2815/6 orná půda o výměře 5 m2 vše v k.ú. Horažďovice na dobu 
určitou jednoho roku. 
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Zveřejněno: 
Sejmuto: 
                                                                                  Ing. Michael Forman 
                                                                                  starosta města, v.r. 
 


