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- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 575/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4653/6 o výměře 20 m2  xxxxxxxx 
, do společného jmění manželů, za 
cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 576/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jih-

lava  p. č. 4653/7 o výměře 20 
m2xxxxxxxxxxxxx   za cenu 1.200,-- 
Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny. 

Usnesení č. 577/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/8 o výměře 20 m2 
xxxxxxxxxxx za cenu 1.200,-- Kč/
m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 578/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava p. 

č. 4653/9 o výměře 20 m2  xxxxxxxx 
do společného jmění manželů, za ce-
nu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

ZM pro výstavbu parkovacího domu
- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 

dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 579/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/10 o výměře 20 m2 
xxxxxxxxxx za cenu 1.200,-- Kč/m2 
za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 580/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č.  4653/11 o výměře 20 m2 xxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 581/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/12 o výměře 20 m2  
xxxxxxxx , do společného jmění 
manželů, za cenu 1.200,-- Kč/m2 za 
podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 582/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4653/13 o výměře 20 m2 xxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 583/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/14 o výměře 20 m2 
xxxxxxxxxxx za cenu 1.200,-- Kč/
m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 584/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/15 o výměře 20 m2 
xxxxxxxxx za cenu 1.200,- Kč/m2 za 
podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 585/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/16 o výměře 20 m2 
xxxxxxxx za cenu 1.200,- Kč/m2 za 
podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 586/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4653/17 o výměře 20 m2 xxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 

stranami
- sjednání práva statutárního měs-

ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 587/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4650/5 o výměře 19 m2 xxxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 588/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4650/6 o výměře 18 m2   
xxxxxxxxx za cenu 1.200,-- Kč/m2 
za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 589/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava p. 

č. 4650/7 o výměře 18 m2 xxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 590/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku v k. ú.  Jihlava p. č. 

4650/8 o výměře 18 m2 xxxxxxx do 
společného jmění manželů, za cenu 
1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

(Pokračování na str. 31)


