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V Uzenicích dne 7.3.2023 

Oznámení o záměru pachtu obecních hospodářských pozemků 

I. 

Obec Uzenice v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr  

pachtu pozemku k zemědělskému využití a to od 1.4.2023.  

Předmětem pachtu jsou pozemky: 

p.č.1171 o výměře 24653 m2 – trvalý travní porost, p.č. 1173 o výměře 13675 m2 – trvalý 

travní porost, p.č. 1176 o výměře 6000 m2 – orná půda, p.č.1182 o výměře 6779 m2 – orná 

půda, p.č. 1185 o výměře 5412 m2 – orná půda, p.č. 1194/2 o výměře 1946 m2 – trvalý travní 

porost, p.č. 1195 o výměře 1963 m2 – ostatní plocha (ostatní  komunikace), p.č. 1240 o výměře 

6382 m2 – orná půda, p.č. 1280 o výměře 33854 m2 -trvalý travní porost, p.č. 1383 o výměře 

2177 m2 – orná půda, p.č. 1423/2 o výměře 2017 m2 – orná půda, p.č. 1446 o výměře 3245 

m2- ostatní plocha (ostatní komunikace),o výměře 62 m2 – ostatní plocha, a p.č. 1302 o výměře 

35275m2 – trvalý travní porost, a to vše v k.ú. Uzenice, kdy celková plocha hospodářských 

pozemku činí 143440 m2.  

II. 

Obec Uzenice výše uvedené pozemky nabízí k pachtu pouze jako celek a to za pevnou cenu 

pachtovného 3.600,- Kč/ha za každý hospodářský rok. Dále si obec Uzenice tímto záměrem 

vyhrazuje právo pronajmout uvedené pozemky pouze pachtýři, který nesmí dále propachtovat 

pozemky třetí osobě, hospodářská směna je povolena.   

Nabídka musí obsahovat:  

 - předpokládanou dobu užívání 

 - kopii osvědčení evidence zemědělského podnikatele 

III. 

Písemné nabídky jsou přijímány do 23.3.2023. Dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, se mohou zájemci k tomuto záměru vyjádřit a 

předložit své nabídky písemně na adresu Obecního úřadu Uzenice čp. 28, 388 01  Blatná,  do 

datové schránky obce a nebo osobně při úředních hodinách. Na pozdější doručení nabídky 

nebude brán zřetel.  

Případné další informace o pozemcích lze obdržet v úředních hodinách na Obecním úřadu 

Uzenice. 

Z doručených nabídek bude vybrána taková nabídka, na které se shodne zastupitelstvo obce. 
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Obec Uzenice si vyhrazuje právo tento záměr kdykoli zrušit a nebo také neuzavřít smlouvu o 

pachtu. 

 

Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce dne 5.3.2023 usnesením č. 11/2023                                                      

                                                         

                                                                                                                 David Melichar 

  starosta obce Uzenice  

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 7.3.2023 

Sejmuto z úřední desky dne:  

Souběžně zveřejněno elektronicky na stránkách obce Uzenice 


