
Záměr Zastupitelstva obce Zastávka 
 

prodat nemovitost 
 

Na základě ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
zveřejňuje tímto Zastupitelstvo obce Zastávka svůj záměr prodat 

níže uvedený nemovitý majetek zapsaný na LV 10001 pro k.ú. a obec Zastávka 
 

 
• bytovou jednotku 568/1, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 40,85 m2, nacházející se a vymezená v 1. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 4085/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 

 

• bytovou jednotku 568/2, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 79,84 m2, nacházející se a vymezená v 2. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 7984/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 

 

• bytovou jednotku 568/3, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 63,38 m2, nacházející se a vymezená v 2. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 6338/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 

 

• bytovou jednotku 568/4, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 78,12 m2, nacházející se a vymezená v 2. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 7812/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 

 

• bytovou jednotku 568/5, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 79,84 m2, nacházející se a vymezená v 3. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 7984/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 



• bytovou jednotku 568/6, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 62,87 m2, nacházející se a vymezená v 3. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 6287/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 

 

• bytovou jednotku 568/7, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 77,61 m2, nacházející se a vymezená v 3. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 7761/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 

 

• bytovou jednotku 568/8, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 68,73 m2, nacházející se a vymezená v 4. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 6873/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 

 

• bytovou jednotku 568/9, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 32,61 m2, nacházející se a vymezená v 4. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 3261/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 

 

• bytovou jednotku 568/10, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 

o velikosti 69,42 m2, nacházející se a vymezená v 4. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, bytový 

dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka 

obec Zastávka, a k jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 6942/65327 na společných 

částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na pozemku p. č. 9/2, 

LV 1263, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnického podílu ve výši 

id.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zájemci o koupi se k tomuto záměru mohou vyjádřit nejpozději do 26. srpna 2020.  
 

    
 
 
 
 
        
V Zastávce dne 4. 8. 2020               RNDr. Petr Pospíšil, starosta 
 
 
 
 
 
 
 


