
Obec Hornosín
Hornosín 43 tel.: +420 602 972 575
388 01  Blatná e-mail: obec@hornosin.cz
IČ: 00477141 http://www.hornosin.cz

Číslo jednací: OÚHOR -                 

Zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor

Obec Hornosín zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

záměr pronajmout 

nebytové prostory v budově – stavby technického vybavení -  č.p. 43, stojící na 
pozemku p.č. st. 65 v k. ú. Hornosín, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 1 ve výlučném 
vlastnictví obce za účelem provozování pohostinství.

Zájemci mohou písemné přihlášky, náměty nebo připomínky zasílat po dobu 
zveřejnění tohoto záměru, tj. od 3. 12. 2018 do 19. 12. 2018 do 16:00 hodin na 
adresu:
Obecní úřad Hornosín, Hornosín 43, pošta Lnáře nebo e-mailem na 
obec@hornosin.cz.

Bližší informace na téže adrese, příp. je podá starosta nebo místostarosta obce.

Ing. František Vrbský Vlastimil Ježek
starosta obce místostarosta obce 

Zveřejněno na úřední desce a současně na elektronické úřední desce obce:

Vyvěšeno:  3. 12. 2018

Sejmuto:   19. 12. 2018 
Ing. František Vrbský, v.r.

starosta obce
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Zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor

Obec Hornosín zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

záměr pronajmout 

nebytové prostory v budově – objektu občanské vybavenosti -  stojící na pozemku 
p. č. st. 46 v k. ú. Hornosín, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 1 ve výlučném 
vlastnictví obce za účelem parkování motorových vozidel.

Zájemci mohou písemné přihlášky, náměty nebo připomínky zasílat po dobu 
zveřejnění tohoto záměru, tj. od 3. 12. 2018 do 19. 12. 2018 do 16:00 hodin na 
adresu:
Obecní úřad Hornosín, Hornosín 43, pošta Lnáře nebo e-mailem na 
obec@hornosin.cz.

Bližší informace na téže adrese, příp. je podá starosta nebo místostarosta obce.

Ing. František Vrbský Vlastimil Ježek
starosta obce místostarosta obce 

Zveřejněno na úřední desce a současně na elektronické úřední desce obce:

Vyvěšeno:  3. 12. 2018

Sejmuto:   19. 12. 2018 
Ing. František Vrbský, v.r.

starosta obce


