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PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ 

 

Obec Velké Březno nabízí pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Výsluní 
v katastrálním území Velké Březno.  Nabízené pozemky jsou vyznačeny na připojeném výřezu 
z katastrální mapy. Některé pozemky již mají vybudované základové desky (žlutě označené), které 
jsou ve vlastnictví společnosti ELTE a je proto nutné je od této společnosti odkoupit.  Všechny 
prodávané pozemky mají inženýrské sítě přivedeny na svou hranici. Cena takto zainvestovaného 
pozemku činí 790,- Kč za 1 m2 (bez základové desky). Záměr prodeje nabízených pozemků schválilo 
Zastupitelstvo obce Velké Březno, usnesením č. 288/2017. 

Pozemky nelze dělit, nakupovat po částech nebo nakupovat na splátky. Cena pozemku musí být 
uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, pokud zastupitelstvo obce nestanoví jinak. 

Zájemce podá přihlášku a složí kauci ve výši 5.000,- Kč. Prodej proběhne následujícím způsobem. 

Pozemek bez základové desky – po schválení zastupitelstvem obce bude uzavřena kupní smlouva a 
zavkladována do KN 

Pozemek se základovou deskou – zastupitelstvo nejprve schválí smlouvu budoucí kupní, na základě 
které zájemce odkoupí od společnosti ELTE základovou desku.  Po odkoupení základové desky, 
zastupitelstvo obce schválí uzavření kupní smlouvy.  

Přehled nabízených pozemků  - vše zapsáno v Katastru nemovitostí na LV č. 1 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro k.ú. Velké Březno, obec Velké 
Březno.  

                                           Přehled  nabízených pozemků

číslo parcely výměra v m 2 cena celkem číslo parcely výměra v m 2 cena celkem

291/107 570 450300 291/88 314 248060

291/108 525 414750 291/89 395 312050

291/109 540 426600 291/90 410 323900

291/110 555 438450 291/91 373 294670

291/111 541 427390 291/92 341 269390

291/112 464 366560 291/93 348 274920

291/114 973 768670 292/2 565 446350

291/121 623 492170 292/3 477 376830

Pozemky jsou bez základové desky Na pozemcích se nacházejí základové desky

 ve vlastnictví firmy ELTE, které je třeba

 odkoupit za cenu 200.000,- Kč  

 
 
 

 


