Zásady pro prodej a pronájem pozemků z majetku obce Dlouhá Stráň
Platnost od 15. 12. 2006.
-------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodej pozemků k výstavbě rodinných domků.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
K výstavbě rodinných domků v obci se stanovuje ce na na 90,- Kč za m2.
2. Prodej pozemků k rekreaci.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Pozemky, které jsou v přímém sousedství rekreačního objektu žadatele, budou prodány za cenu
100,- Kč za m2. Tato cena se stanovuje i v případě, že uvedený zájemce je v obci přihlášen k
trvalému pobytu, ale v obci nejméně 3roky trvale nebydlí.
3. Prodej pozemků v přímém sousedství objektu trvalého bydlení, občanům se skutečným
pobytem v obci.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Zahrada…………………………….. 15,- Kč za m2
Ostatní plocha………………………10,- Kč za m2
Orná…………………………………
6,- Kč za m2
Louka, pastvina……………………... 6,- Kč za m2
Dvory apod. ………………………...20,- Kč za m2
4. Pronájem pozemku občanům skutečně žijící v obci.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Plocha ke kosení trávy………………
0,10 Kč za m2
Stavební plocha-dvory cesty apod. ....2,- Kč za m2
Zahrádka…………………………….
1,- Kč za m2
5. Pronájem pozemků k rekreačním účelům.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Cena za pronájem pozemků k rekreačním účelům se stanovuje na 1,50 Kč za m2, bez rozlišení
druhu pozemku.
6. Pronájem pozemků soukromně hospodařícím rolníkům dle zákona 219/91 Sb.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Občanům, kterým bylo vydáno osvědčení o zápisu do evidence soukromně hospodařícím rolníkům
dle zákona 219/91 Sb. ze dne 17. 5. 1991 se stanovuje cena za pronájem pozemků na 0,05 Kč za
m2.

Schválením uvedených zásad pro prodej a pronájem pozemků dne15.12.2006 se ruší usnesení ZO
ze dne1.7.2007
Perďoch Jiří – starosta obce

Dodatek k zásadám pro prodej a pronájem
pozemků z majetku obce Dlouhá Stráň.
Schválený na Veřejném zasedání ZO Dlouhá Stráň ze dne 24. 10. 2008

Bod č.3 - prodej pozemků v přímém sousedství objektu trvalého
bydlení občanům se skutečným pobytem v obci se mění na prodej
pozemků v přímém sousedství objektu trvalého bydlení se uskuteční
pouze vlastníkům takové nemovitosti a po prokázání se trvalým
pobytem v obci po dobu nejméně 3 let.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ od 27. 10. 2008 do 13. 11. 2008

Perďoch Jiří – starosta obce

