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MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ 
 

  
 
 
Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr: 
 
 
 
a) prodeje bytové jednotky č. 621/25, o velikosti 3+0, umístěné v 5. nadzemním 

podlaží domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku 
parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu 
ve výši 459/10000 vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 621 
a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167 a č. 2400 v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům T. Z. a V. Z. P. za kupní cenu ve výši 432.136 Kč; 

b) prodeje bytové jednotky č. 621/26, o velikosti 1+0, umístěné v 5. nadzemním 
podlaží domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku 
parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu 
ve výši 180/10000 vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 621 
a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167 a č. 2400 v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, panu J. K. za kupní cenu ve výši 168.045 Kč a zároveň 
zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému; 

c) prodeje bytové jednotky č. 621/27, o velikosti 2+0, umístěné v 5. nadzemním 
podlaží domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku 
parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu 
ve výši 284/10000 vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 621 
a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167 a č. 2400 v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům L. H. a V. H. za kupní cenu ve výši 263.807 Kč; 

d) prodeje bytové jednotky č. 621/28, o velikosti 2+0, umístěné v 5. nadzemním 
podlaží domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku 
parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu 
ve výši 210/10000 vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 621 
a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167 a č. 2400 v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, paní I. L. za kupní cenu ve výši 184.124 Kč; 

 



 

e) prodeje bytové jednotky č. 621/29, o velikosti 3+0, umístěné v 5. nadzemním 
podlaží domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku 
parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu 
ve výši 492/10000 vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 621 
a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167 a č. 2400 v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, paní H. K. za kupní cenu ve výši 457.316 Kč. 

 
 
 
V Sezimově Ústí dne 24. 9. 2021 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 

 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal v. r. 
starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyvěšeno dne: 24. 9. 2021 
 
 
Sejmuto dne: 
  


