Obec Stříbřec zveřejňuje záměr prodeje stavební
parcely
Pozemek stavební

p.č. 376/5 v k.ú. Stříbřec rozloha 1709 m2

Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu. Pokud by kupující nezahájil nejpozději do 2 let od
nabytí pozemku do svého vlastnictví výstavbu rodinného domu na tomto pozemku, měla by Obec
Stříbřec právo na zpětné odkoupení tohoto pozemku do svého vlastnictví za stejnou cenu, za jakou
nyní tento pozemek kupujícímu prodává. Pokud kupující nezahájí stavbu do 2 let, může obec udělit
pokutu až do výše 10 000 Kč. Dvouletá lhůta na zahájení stavby se počítá od nabytí pozemku do
vlastnictví kupujícího do vybudování základní desky pod budoucí rodinný dům. Kupující se
zavazuje, že do 2 let od nabytí pozemku do svého vlastnictví nepřevede tento pozemek do vlastnictví
jiné fyzické ani právnické osoby bez předchozího souhlasu obce Stříbřec .
Kupní smlouvu s obcí Stříbřec o zpětném odkoupení pozemku je kupující povinen uzavřít nejpozději
do 30-ti dnů ode dne, kdy by mu byla doručena výzva od obce Stříbřec k tomuto zpětnému prodeji.
Dále je kupující povinen zaplatit poplatky za právní úkony a služby spojené s případným zpětným
převodem pozemku.
Cena tohoto pozemku je 50,- Kč za 1 m2. To je celkem za 85 450 ,- Kč + správní poplatek a
zaplacení vypracování kupní smlouvy.
Využití dle podmínek daných v územním plánu Obce Stříbřec.
Obsluha území – z komunikace III. třídy
Limity využití území – CHKO Třeboňsko, OP komunikace III. třídy
Ochrana hodnot území – respektovat klasické hmoty venkovských objektů pro bydlení.
Nenarušit pohledový směr od rybníka – na jižním a východním okraji pozemku zeleň. Bude
realizován hlavní objekt jako stavení do L, případně dvouřadý statek, který obsáhne další případné
doprovodné stavby hospodářské zázemí včetně garáží, pergoly, skladu zahradního náčiní apod.
v rámci jednoho objektu – nikoliv celá řada drobných nesourodých objektů.
Území bude nutno posoudit z hlediska hlukových poměrů a případně navrhnout použití
protihlukových opatření pro celou tuto plochu, která zajistí dodržení hygienických limitů hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb popř. venkovním prostoru.

Své žádosti na odkoupení tohoto pozemku zasílejte na adresu:
Obecní úřad Stříbřec
Stříbřec 149
Nejpozději do 20. 10. 2015

Vyvěšeno dne 1.10.2015

