
NS Využití  pozemku cena Kč ročně bez DPH        poznámky

1 zemědělské  plochy - pr.osoby 3000/1 ha   doba určitá - 5 let

2 zemědělské  plochy - pr.osoby 1800/1 ha doba neurčítá, roční výpověď (hospodářký rok)

3 zemědělské  plochy - fyz.osoby 1000/1 ha v intravilánu obce,hosp. zvířata, oplocení - ano(podmínky), doba určitá - stavby

4 chov drobných hospod. zvířat 7/1 m, stavby 20/1m doba určitá, výpověď z uvedených důvodů ve smlouvě 

5 zahrádky a přístřešky-oplocené 7/1 m, stavby 20/1m zeleninové zahrádky, pergoly, kůlny-souhlas sousedů, doba určitá - u stavby

6 zahrádky a přístřešky-neoplocené 20/ 1m pergoly a altány pro více uživatelů, souhlas sousedů a využití, doba neurčitá

7 garáže a kůlny 20/1 m 3 roky - automatické prodloužení na další dobu pronájmu

8 údržba veřejné zeleně bezúplatně doba neurčitá, udržovat dle účelu nájmu jinak sankce 500Kč/ročně

9 vodní plochy 1400/1 ha rybníky a nádrže, včetně úklidu ploch kolem - sankce smluvní, doba neurčitá

10 zábor obecního pozemku 2/1 m  zdarma, max.30 dní, fyzické osoby (popř udat důvody proč více)

11 zábor obecního pozemku 4/1 m 7 kalendářních dnů zdarma - pak úplatně, max 30 dní, právnické osoby

12 honitby 60/1 ha honební společenstva

13 prodejní stánky - mobilní bezúplatně drobný prodej a trhovci

14 prodejní stánky - trvalé stavby 100/1 m stavby se zájresem v katastru nemovitostí, udat sortiment prodeje

15 plochy skladové - podnikání 20/1 m materiál, zboží a další  - delší doba na pozemku obce (nad 7 kalendářních dní )

16 plochy skladové - fyzické osoby bezúplatně materiál - pro stavbu (pokud neomezuje provoz ani nikoho jiného)

17 parkování v obci indivuduálně platba charakter a omezení ostatního provozu, pravidelné užívání veřejné komunikace 

18 ostatní žádosti určí cenu ZO plochy nezařazené

19 pozemky užívané dlouhodobě 3 roky zpětně nájem bez nájemního vztahu či jiného souhlasu, nepodání žádosti, 

A pozemky - majetkové narovnání 150 Kč / 1 m2
dlouhodobě užívané pozemky, prodej či pronájem pouze uživateli v případě převodu 

pozemku, jehož cena je vyšší než 4800 Kč (náklady na GP) - cenu určí ZO

B pozemky - stavební minimální cena 500 Kč/1 m2

C pozemky - zahrádky minimální cena 500 Kč/1 m2

D pozemky pod veřejnými  stavbami zpravidla darování
jedná se o pozemky pod veřejně prospěšnými stavbami, kdy veškeré náklady spojené s 

převodem - hradí investor

E pozemky - nezařazené minimálně  150 Kč/1 m2 prodej těchto pozemků nelze v současné době zařadit, cenu stanoví ZO

OBEC CHOTOVICE (u Nového Boru)

Ceny  za  propachty  pozemků - minimální poplatek 500 Kč/ ročně

Ceny - prodej pozemků - stanoveny podmínky v roce 2020

na základě záměru prodeje - bude-li více zájemců, poté ZO schválí dalším usnesením způsob: 

směnu, přímý prodej, soutěž, dražbu a den konání


