MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ
● Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha–východ
● telefon: 326-992 302, tel.+fax: 326-991 592 ● IČO: 0024 0893 ● ZKO 7141 888
● bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Praha-východ č.ú. 3124201/0100

ZÁMĚR PRONÁJMU č. 3/2021
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
oznamuje Městys Lázně Toušeň
záměr pronájmu pozemků, nacházejících se v katastrálním území Lázně Toušeň:
parc. č. St. 577 o výměře 150 m2 a
parc. č. St. 831 o výměře 32 m2, na kterých se nachází stavba č.p. 343,
záměr pronájmu části pozemků, nacházejících se v katastrálním území Lázně Toušeň:
parc. č. 113/1 o výměře cca 35 m2, jehož plocha a umístění jsou definovány na severní
straně budovy č.p. 343 v šíři 2,5 m od obvodové hranice budovy po délce 15 m, kde tvoří
současnou zpevněnou plochu okolo budovy
parc. č. 113/7 o výměře cca 71 m2, jehož plocha a umístění jsou definovány na jižní straně
budovy č.p. 343 v šíři cca 3,5 m od obvodové hranice budovy po délce cca 20 m kde tvoří
současnou zpevněnou plochu okolo budovy
parc. č. 1280 o výměře cca 63 m2, jehož plocha a umístění jsou definovány před domem
č.p. 343 a mezi veřejnou komunikací, kde tvoří současnou zpevněnou plochu okolo
budovy.
Pozemky v současné době tvoří jednotný funkční celek s budovou č.p. 343. Pozemky je
možné pronajmout pouze vcelku. Minimální nabídnutá cena za pronájem je 120.000 Kč/rok.
Počátek pronájmu je stanoven dnem 1. ledna 2022.
Zájemce o nájem nesmí mít v době uzavření smlouvy závazky vůči městysi Lázně Toušeň.
Zájemci se mohou k záměru vyjádřit a své žádosti podávat do 13. prosince 2021 do 15:00
hodin písemně v kanceláři Úřadu městyse Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň,
nebo e-mailem na adresu e-mail: podatelna@laznetousen.cz, případně do datové schránky
městyse Lázně Toušeň. Ve své žádosti zájemci sdělí, že podává nabídku na záměr pronájmu
č. 3/2021, nabídkovou cenu za roční pronájem a své identifikační údaje.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
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