Ceníkpro prodej,koupia směnypozemků
obce českéMeziříčí

č.2 tyto minimá|níceny
Zastupite|stvo
obceschvá|i|o
na zasedánídne
30.9. 2015,Usnesením
pozemků
(zák|adní
cenapozemku):
Meziříčí:
Katastrá|ní
územíčeské
funkční
cé|ek
se stavebním
Pozemky(přédzahrádka)
u nemovitosti,
kterátvoříjednotný
jehožsoučástí
je stavba,případně
pozemkem,
pozemkubezstavby,kterýje UP určen
u stavebního
prostavbuobjektubydIení:
120,-Kčs DPH/m,

do 1oom,
parce|a(např.podverandou,
přístavbou
RD,8aráží):
stavební
do 1oo m2

24o,.KčsDPH/rn2

pÍopodnikaté|ské
(pozemek
Pozemék
úče|y
zastavěný
staVboupro komerčnístavbu,
pozemekparkovacích
pIochu těchtoobjektů)|
a sk|adovacích
3oo,-Kčs DPH/m,
Pozémekv intravi|ánuobce v kultuřeovocnýsad,zahrada,|ouka,trva|ýtravní porost,
pozemkem
(vpřípadě'
žé
ostatníp|ocha,kteď neníVjednotném
funkčním
ceIkuse stavebním
parceIu):
nebudepoužit
na stavební
3 0 , - K ts D P H / m 7
pozemekmimozastavěné
zemědě|ský
V ku|tuřeovocnýsad,zahrada,
Iouka,
územíobce
přirážek.
trva|ýtravníporost,dle přís|ušného
BPElVčetně

p|ocha(poInícesta
Pozemék
mimozastavěné
území
obcev kultuřeostatní
apod.)
2o,-KčsDPH/m)
stavebníparce|y- nové- nezasítbvané
minimá|ně 3oo,-Kč5 DPH/m,
Katastřá|ní
území
skrši€ e :
Pozemky(předzahrádka)
u nemovitosti,
kterátvoříjednotný
funkční
ceIekse stavebním
jehož5oučástíje
pozemkem,
případně
pozemkubezstavby,kterýjeÚP určen
staVba,
u stavebního
pro stavbuobjektubyd|ení:
do 100m,

8o,-Kčs DPH/m,

pařce|a(např.podVerandou,
přístavbou
stavební
RD,garáží):
do 1oom,

160,-Kčs DPH/m,

(pozemek
Pozemekpro podnikate|ské
úče|y
zastavěný
stavbouprokomerčnístavbu,
pozemekparkovacích
pIochu těchtoobjektů):
a sk|adovacích
2oo,-Kčs DPH/m,

Pozemekv intravilánuobce v ku|tuřeovocnýsad,zahrada,Iouka,třva|ýtravníporost,
(v případě,
pozemkem
že
funkčním
ceIkuse stavebním
ostatníp|ocha,kterýneníVjednotném
parce|u):
nebudepoužit
na stavební
20,.Kčs DPH/m,
Iouka,
pozemekmimozastavěné
V kultuřeovocnýsad,zahrada,
územíobce
Zemědě|ský
přirážek.
BPEJVčetně
trva|ýtravníporost,dIepřísIušného

p|ocha(po|ní
cestaapod')
V ku|tuřeostatní
Pozemekmimozastavěné
územíobce
20,-KčsDPH/m,
stavebnípafce|y- nové- nezasítované
minimá|né 2oo,-Kčs DPH/m,
Meziříčí
a k.ú.skršice}:
Úprava zák|adníceny pozemku(k.ú.české
nebojejich
oZ si Vyhrazuje
možnost
rozhodnout
o prodeji,koupinebosměněpozemků,
podmáčený,
inženýrské
sítě
napojenína
některé
2acenynižší(nekvalitní,
bezmožnosti
části,
(např.obá|kovou
metodou,
cenÚobwk|oustanovenou
apod.),případně
stanovitcenuvyšší
znalcem).
pozemkYoko|ořekY (k.ú.České
Meziříčí}:
,,Historické,,
jsouhistoricky
přiIeh|ých
a přímo
nemovitostÍ
kteíé
zap|ocené
občany
cénypozemků,
souvisí
s regu|ací
řeky60,-Kčs DPH/m2'
přís|ušných
dok|adů:
Nák|adyna vypracováníkupnísm|ouwa zabezpečení
(pokudje nutnýa oddělujese částpozemkU
Nák|ady
na l.ypracováníGP
hradíkupující
ověření
hradíkupující,
koIekna náVrhna vk|adhradíkupující.
z ceIku),
nák|ady
na sepis5mIouvy
úřadua
podpisů
Vzorna katastrá|ním
kupujících
si hradíkupující'
Zástupciobcemajípodpisový
nemusejí
mitpodpisyna kupnísm|ouvě
ověřenv.
popIatníkem
obec České
Meziříčíje
daněz nabytímajetku.

TentoceníkbyloZ Usnesením
dnem1. 10' 2015.
č.2 schvá|en
dne30.9. 2015a nab\'váúčinnosti

V Českem
Meziřičidne
30.9. 2015
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