
Obec Drslavice 
Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

e-mail: drslavice@atlas.cz, tel: 725 031 213, www.obecdrslavice.cz 

 

 

 

Záměr 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů  z á m ě r  pachtu pozemků: 

 

k nezemědělské činnosti bezúplatně jako údržba daného pozemku s právem přednostního 

pachtu pro současné nájemce: 

 

- část pozemku parcela č. 613/15, o výměře 75 m2 

- část pozemku parcela č. 616/1, o výměře 150 m2 

- část pozemku parcela č. 599/2, o výměře 330m2 

- pozemek parcela č. 2/1, o výměře 262 m2 

- pozemek parcela č. 2/2, o výměře 66 m2 

- část pozemku parcela č. 599/2, o výměře 172 m2 

- část pozemku parcela č. 599/2, o výměře 200 m2 

 

 

k zemědělské činnosti za cenu 2 000 Kč/ha za rok s právem přednostního pachtu pro současné 

nájemce: 

 

- pozemek parcela č. 336/2, o výměře 4164 m2 

- pozemek parcela č. 336/13, o výměře 3102 m2 

- pozemek parcela č. 286/3, o výměře 3917 m2 

- pozemek parcela č. 318/26, o výměře 5146 m2 

- pozemek parcela č. 318/2, o výměře 3279 m2 

- pozemek parcela č. 321/1, o výměře 3939 m2 

- pozemek parcela č. 326/51, o výměře 8758 m2 

- pozemek parcela č. 326/59, o výměře 6433 m2 

- pozemek parcela č. 326/65, o výměře 9054 m2 

- pozemek parcela č. 336/15, o výměře 1051 m2 

- pozemek parcela č. 336/17, o výměře 5653 m2 

- pozemek parcela č. 528/33, o výměře 1173 m2 

 

 
 

zapsaných na LV č. 10001, ve vlastnictví obce Drslavice, všechny pozemky v k. ú. Švihov u 

Lažišť, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. 

 

Tento záměr byl přijat Zastupitelstvem obce Drslavice dne 5. 11. 2019, usnesením č. 48/2019. 

 

Obecní úřad Drslavice přijímá žádosti po dobu minimálně 15 dnů. 
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Drslavice 12. 12. 2019 

 

 

 

 

Miroslav Dočkal 

starosta obce 
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