
               
Obec Sytno zveřejňuje dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle usnesení zastupitelstva  
č. 7/5/2022 ze dne 15.11.2022  

 
ZÁMĚR PRONÁJMU 
 

pozemku číslo st. 117 o výměře 17 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : plocha pod montovanou garáží 
pozemku číslo st. 118 o výměře 23 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : plocha pod montovanou garáží 
pozemku číslo st. 119 o výměře 17 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : plocha pod montovanou garáží 
pozemku číslo st. 120 o výměře 17 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : plocha pod montovanou garáží 
pozemku číslo st. 121 o výměře 17 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : plocha pod montovanou garáží 
pozemku číslo st. 122 o výměře 17 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : plocha pod montovanou garáží 
část pozemku číslo 1273 o výměře 132 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : zahrádkářská a rekreační činnost 
část pozemku číslo 1273 o výměře 56 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : zahrádkářská a rekreační činnost 
část pozemku číslo 1404 o výměře 420 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : zahrádkářská a rekreační činnost 
pozemku číslo st.p.č 213 o výměře 2259 m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : plocha pod vodním dílem,hráz 
pozemku číslo č. 1285 o výměře 1234m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : pozemek pod hrází rybníka 
pozemku číslo č. 1287 o výměře 1112m² v k.ú. Sytno 
cena pronájmu :  5 Kč/m2 
účel pronájmu : koryto vodního toku 

 
Bližší informace o uvedeném záměru pronájmu poskytne  Václav Bodis, starosta obce,  
tel.: 724 182 135, e-mail obec.sytno@gmail.com 

 
Své žádosti a připomínky zasílejte nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce 
 
vyvěšeno dne:    16.11.2022 
datum sejmutí:      1.12.2022 
 
 
                                                                                                                 Václav Bodis  
                                                                                                                 starosta obce                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


