
OBEC MEČICHOV 
 
Obecní úřad Mečichov 
387 36  Mečichov 3 
IČ: 00251470 
Tel.: 383 494 015 
 
 
 

OZNÁMENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM 
 
 
Obec Mečichov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, záměr dlouhodobě pronajmout obecní majetek, budovu 
s č.p. 1, stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) 
v k.ú. Mečichov předem určenému zájemci na základě žádosti. 
 
Konkrétně se jedná o tyto části a vybavení zmíněné nemovitosti: lokál s výčepem 
(restaurace), zádveří, kuchyň, sklad za výčepem, WC pro veřejnost, WC a sklad pro personál, 
chodbu, kotelnu a uhelnu, v přízemí domu čp. 1, a to se vším příslušenstvím a součástmi, tj. 
výčepní pult, chlazení piva, kompresor, lednice, mrazák, bojler, stoly 17 ks, židle 52 ks. 
 
V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jsou záměry nakládání 
s obecním majetkem zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své 
návrhy, protinávrhy nebo připomínky, a to v termínu do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto 
oznámení. K podnětům či připomínkám podaným po tomto termínu nemusí být 
zastupitelstvem obce přihlédnuto. Bližší informace podá Obecní úřad Mečichov. 
  
 
 
 .......................... 
 Josef Sýkora 
 starosta obce Mečichov 
 
Přílohy: Katastrální mapa 
 Nákres pronajímaných prostor 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 07.12.2018 

Sejmuto z úřední desky: 23.12.2018 
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