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Záměr městyse Stádlec č. 6/2022 
v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

 

městys Stádlec zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

záměr vzájemného darování 

dílů „l1“ o výměře 4 m2 a „m1“ o výměře 6 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 407 – 
762/2020 ze dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/17, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec a k. ú. Stádlec, dílů „q“ o výměře 15 
m2, „s“ o výměře 3 m2, „t“ o výměře 1 m2, „i1“ o výměře 1 m2, „m“ o výměře 24 m2, „k“ o výměře 126 
m2, „v1“ o výměře 27 m2, „d“ o výměře 17 m2, „p1“ o výměře 4 m2, „o1“ o výměře 40 m2, „a“ o výměře 
8 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/35 o výměře 62 m2, ostatní plocha, zeleň, 
oddělených na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze dne 28. 6. 2021 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 559/18, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro 
obec a k. ú. Stádlec v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díly „x + j1 + r1“ o výměře 105 m2, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 39, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. 
Stádlec, díly „r + w“ o výměře 16 m2, oddělené na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze 
dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Stádlec, díl „c“ o výměře 53 m2, 
oddělený na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 559/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
10001 pro obec a k. ú. Stádlec, díl „s1“ o výměře 104 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 
407 – 762/2020 ze dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/22, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Stádlec a díl „o“ o 
výměře 1 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze dne 28. 6. 2021 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Stádlec v dosavadním vlastnictví Městyse Stádlec, IČO 
252930, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční 
akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě 
smluvní strany solidárně. 
GP přílohou záměru. 

 

Ve Stádlci dne: 20. května 2022           Ing. Milan Kelich, v.r. 

    starosta 

 

Vyvěšeno:  20. května 2022 

(jméno, podpis)                        Kelich 

 

Svěšeno   :  

(jméno, podpis)            

                                                        Současně vyvěšeno na 

 elektronické úřední  desce. 

      (https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/uredni-deska/) 
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