
MĚSTO  JESENÍK 
Oddělení majetku 

 

Č. j.: MJ/40896/2022/OM/Vin  
V Jeseníku dne 4.8. 2022 
 
 

Zveřejnění záměru města 
(Výpůjčka pozemků a jejich částí) 

 
 Město Jeseník, Masarykovo nám. č. 167/1, Jeseník, IČO: 00302724, zveřejňuje v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr města vypůjčit na 11 let od 
uzavření smlouvy o výpůjčce zapsanému spolku FK Jeseník, z.s., IČO 26570831, následující 
pozemky a jejich části: 
pozemek parc. č. 2390/4 o výměře 80 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek parc. č. 2390/10 o výměře 472 m2, ostatní plocha, 
část o celkové výměře cca 2085 m2 z pozemku parc. č. 2390/1, ostatní plocha (2 části) , 
část o celkové výměře cca 10 m2 z pozemku parc. č. 2390/2, zastavěná plocha a nádvoří (2 
části), 
část o výměře cca 1520 m2 z pozemku parc. č. 2390/6, ostatní plocha, 
část o výměře cca 1224 m2 z pozemku parc. č. 2390/7, ostatní plocha, 
část o výměře cca 2858 m2 z pozemku parc. č. 2390/9, ostatní plocha, 
celkem plocha o výměře cca 8249 m2, všechny pozemky v k.ú. Jeseník, jejichž součástí je 
stavba fotbalového hřiště s umělou trávou, a to včetně osvětlení a ostatního zázemí, jak se toto 
nachází na uvedených pozemcích. 
 
Tento záměr výpůjčky byl schválen Radou města Jeseníku na jejím 127. zasedání  
dne 1. 8. 2022, usnesením   č. 3513.  
 
Bližší informace: 
možno získat na Městském úřadě v Jeseníku, oddělení majetku, ul. Tovární 1287/4 (Ing. Lenka 
Vinklerová, 584 498 115, email: lenka.vinklerova@mujes.cz)  č. dveří 402. 
 
 
Do 19. 8. 2022 je možno doručit nabídky, resp. námitky nebo připomínky, a to na MěÚ Jeseník, 
Tovární ulice č. p.1287/4, oddělení majetku, podatelna č. dveří 302. 
 
Nedílnou součástí je příloha: Mapa se zákresem.  

 
 

Mgr. Ondřej Wind 
vedoucí oddělení majetku 
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