
OBEC BŘEZOLUPY 
   ______________________________________________________________ 

 

V souladu s ustanovením §39, odst. 1  

zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů 

 

 

zveřejňuje obec Březolupy 

 

ZÁMĚR 
 

prodat částice  pozemků p.č. 4447,  p.č. 4446, p.č. 4442  a  p.č. 4441,  
nacházející se v katastrálním území Březolupy, které jsou zapsány na listu vlastnictví č.10001 

u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště 

( jedná se o část pozemků v Průmyslové zóně čistírna odpadních vod, Březolupy č.p. 45 ) 

 

 Jedná se o částice pozemků vedle čistírny odpadních vod o celkové výměře do 1 500 m
2
,  

na kterých je uvažováno se stavbou průmyslového objektu až kolem 810 m
2
  + příslušenství,  

jako jsou např. parkovací či venkovní skladovací plochy a podobně. 

Nabízí se pouze jako jeden celek. 

Více viz grafická příloha č.1 záměru ( fialová barva ),  

upřesněno bude po zaměření resp. vytýčení geodetem. 

 

V rámci své nabídky uveďte podrobnosti  v rozsahu dokumentu ( příloha č.2 záměru ): 

„Principy pro zveřejnění nabídky pozemků v rámci PZČOV Březolupy, verze 20_09_23“. 

Jedná se zejména o případné navýšení minimální ceny,  sdělení počtu pracovních míst  

a upřesnění vašeho podnikatelského záměru resp. výstupu z něj a jiné. 

 

Nabídky odevzdejte nejlépe v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT !“ 

s uvedením názvu záměru „PZČOV Březolupy, pozemek_810“. 

Nabídky vyhodnotí a oboduje rada obce, předpoklad dne 11.11.2020. 

V konečné fázi bude o prodeji rozhodovat zastupitelstvo, předpoklad ve 12/2020  či  02/2021. 

 

Obec Březolupy si vyhrazuje právo pozemky neprodat žádnému ze zájemců,  

pokud nenalezne  v odevzdaných nabídkách nabídku alespoň částečně splňující její předpoklady  

( tzn. např. potřebnost a dopady do území, obojí 0 bodů ).  
 

Zveřejnění toho záměru bylo schváleno  

na zasedání zastupitelstva obce Březolupy č. 10/2020, dne 23.09.2020. 
 

poučení: 

 

Případní zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky nejpozději do 17.05 hod. dne 

předcházejícího předpokládanému datu sejmutí tohoto záměru z úřední desky ( viz. údaj níže )  a 

to na Obecní úřad Březolupy a to Po a St 7.00 - 17.30, Ut a Čt  7.00 - 15.00  

( Po - Čt polední přestávka 11.30-12.30 ), Pa 7.00-12.00 . 

 

V Březolupech dne 30.09.2020     Ing. Petr Kukla 

starosta obce 

 

 

Záznam o vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Březolupy: 

Vyvěšeno dne: 01.10.2020  předpokládaný datum sejmutí: 12.11.2020        Sejmuto dne: 


