
Ceník pro prodej, koupi a směny pozemků

obce české Meziříčí

Zastupite|stvo obce schvá|i|o na zasedánídne 30. 9. 2015, Usnesením č. 2 tyto minimá|níceny
pozemků (zák|adní cena pozemku):

Katastrá|ní území české Meziříčí:

Pozemky (přédzahrádka) u nemovitosti, která tvoří jednotný funkční cé|ek se stavebním
pozemkem, jehož součástí je stavba, případně u stavebního pozemku bez stavby, který je UP určen
pro stavbu objektu bydIení:

do 1oo m, 120,- Kč s DPH/m,

stavební parce|a (např. pod verandou, přístavbou RD, 8aráží):

do 1oo m2 24o,. KčsDPH/rn2

Pozemék pÍo podnikaté|ské úče|y (pozemek zastavěný staVbou pro komerčnístavbu,
pozemek parkovacích a sk|adovacích pIoch u těchto objektů)|

3oo,- Kč s DPH/m,

Pozémek v intravi|ánu obce v kultuře ovocný sad, zahrada, |ouka, trva|ý travní porost,
ostatní p|ocha, kteď neníV jednotném funkčním ceIku se stavebním pozemkem (v případě' žé
nebude použit na stavební parceIu):

30 , -Kt  s  DPH/m7

zemědě|ský pozemek mimo zastavěné územíobce V ku|tuře ovocný sad, zahrada, Iouka,
trva|ý travní porost, dle přís|ušného BPEl Včetně přirážek.

Pozemék mimo zastavěné území obce v kultuře ostatní p|ocha (poInícesta apod.)

2o,- Kč sDPH/m)

stavební parce|y- nové - nezasítbvané

minimá|ně 3oo,- Kč 5 DPH/m,

Katastřá|ní území skrši€e:

Pozemky (předzahrádka) u nemovitosti, která tvoříjednotný funkční ceIek se stavebním
pozemkem, jehož 5oučástíje staVba, případně u stavebního pozemku bez stavby, kterýje ÚP určen
pro stavbu objektu byd|ení:

do 100 m, 8o,- Kč s DPH/m,

stavební pařce|a (např. pod Verandou, přístavbou RD, garáží):

do 1oo m, 160,- Kč s DPH/m,

Pozemek pro podnikate|ské úče|y (pozemek zastavěný stavbou pro komerčnístavbu,
pozemek parkovacích a sk|adovacích pIoch u těchto objektů):

2oo,- Kč s DPH/m,



Pozemek v intravilánu obce v ku|tuře ovocný sad, zahrada, Iouka, třva|ýtravní porost,

ostatní p|ocha, který neníV jednotném funkčním ceIku se stavebním pozemkem (v případě, že
nebude použit na stavební parce|u):

20,. Kč s DPH/m,

Zemědě|ský pozemek mimo zastavěné územíobce V kultuře ovocný sad, zahrada, Iouka,
trva|ý travní porost, dIe přísIušného BPEJ Včetně přirážek.

Pozemek mimo zastavěné územíobce V ku|tuře ostatní p|ocha (po|ní cesta apod')

20,-KčsDPH/m,

stavební pafce|y- nové - nezasítované

minimá|né 2oo,- Kč s DPH/m,

Úprava zák|adní ceny pozemku (k.ú.české Meziříčí a k.ú.skršice}:

oZ si Vyhrazuje možnost rozhodnout o prodeji, koupi nebo směně pozemků, nebo jejich

části, 2a ceny nižší(nekvalitní, podmáčený, bez možnosti napojenína některé inženýrské sítě
apod.), případně stanovit cenu vyšší (např. obá|kovou metodou, cenÚ obwk|ou stanovenou
znalcem).

,,Historické,, pozemkY oko|o řekY (k.ú.České Meziříčí}:

cény pozemků, kteíé jsou historicky zap|ocené občany přiIeh|ých nemovitostÍ a přímo

souvisí s regu|ací řeky 60,- Kč s DPH /m2'

Nák|ady na vypracování kupní sm|ouw a zabezpečení přís|ušných dok|adů:

Nák|ady na l.ypracováníGP hradí kupující (pokud je nutný a odděluje se část pozemkU
z ceIku), nák|ady na sepis 5mIouvy hradí kupující, koIek na náVrh na vk|ad hradíkupující. ověření
podpisů kupujících si hradí kupující' Zástupci obce majípodpisový Vzor na katastrá|ním úřadu a
nemusejí mit podpisy na kupnísm|ouvě ověřenv.

obec České Meziříčíje popIatníkem daně z nabytí majetku.

Tento ceník byl oZ Usnesením č. 2 schvá|en dne 30. 9. 2015 a nab\'vá účinnosti dnem 1. 10' 2015.

V Českem Meziřičidne 30. 9. 2015
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