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územnío,":;i*§T-§§:x'ř§§§:ij:§:i-tr?ff*ťH§*--Králové
odbor §dloučené pracoviště Pardubice

ckýcfu d
ye vÝběrové.{,yl ří;enís aukeí

l.
Prodávaný majetek

dání na

č" Hpulo§2ť?§,i&

na zjiŠtěníeájemce o koupi nemovítěho majetku v kaiastráínim území Fodměstí.

ýrlť^ry_z3ltunování státu ve věc*ch niejetk*vých (dále ;en ,,Úřad"), jemuž podle § 9 zákona
Č, 219/300§ §b-, o 

"maj*tltu. 
České republiŘy a $jim vystu§ovárrí v právnich vztaeích, ve zněni

PozdějŠich PředPisŮ {dále jen"řM§"},_ přísluší-ňospc*ařli s níže uvedeným majetkern, podle
ustanovení § ?1 a násl, vyhlá§ky č. §2/30§1 §b., o hospodaření organiŽačních složgk státu
a 

_ 
státnÍ*h organÍzací s ma"ietk*m státu, ve znění pozáalsr*r, přej'pisů, po splněni vše*h

zákonných podmínek,

vyhlásil dne 22. ledna 2§18
výběrové ťízrlní s aukcí {dále tóž,,VŘ-; na prcdej dále uvedenéh* majetku ve vlastníctví české

republiky {dále jen ,,prodávaný maj*tek''}.

r stavební parcela č. 10, druh pnzemku_- zastavěná plocha a r"ládvoří,
výrněra 68S mŽ,

l poz€§tkcvá parce|a č. 57, druh poaernku * zahrada,
zpťrsob ochrany - aernědělský půdnífond,

, rným*ra 423 rn2,

zaPsané na LV č. §84 Pro katastrální ůz*mí Podměstí a obec prg*eč, v katastru nemovitostí
vedeněrn Katastrálnirn Ůřadem pro Fardubický kraj, Katastrálni pracoviště Clrrudim,
vČetné sPoÍuvlastnick§ho podíNu v rozsahu Y, všech saučástí a přislu§en§tvi, zejména:* PtaYlY, *, P. l§čoťSFttr* re{.. d,ůry, která je součástí pozemku st, p. č, t0, dále

vedlejŠÍch staveb - p*dstáje l, 

'děného 
kurRíku, pócst*;* ll, kolny l a kolny ll, studny,

venkcvních úprav a trvalých porcstů,

§l.1" Yř"q. 9znqmuJg, Že z technický_eh důvodů prodtužuj* ternrín prů podání nabídky
do výběrového řízení do středy 2B:2.3ůls"
Obálka s nabídkou fusibýt Uřadu doručena oďpcnďělí 22. 1. 2a18 do středy 28. 2. 3018,
ďo §:00 §oď vČetně {dále jen 

"lhrita pr* podání obálek s rrabídkami^}. Za okamžik doručení
obálkY s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno sťutein* prevzeti oúiity
s nabídkou pcdatelnou Uřadu na adrese:

ÚřaU pro zastup*váEti státu ve věce*h rnajetkovýc}r
odbor CIdlouěené pracoviště Fardubice
Jiráskov* 2S
§32 02 Fardubia*



a, §tevírání obáíek s nabidkami se uskuteční ve sfř*ďu"3& 2. 2§18 v S:3s hod, v sídle odboru
OdlouČené pracoviŠtrĚ Pardubice, Jiráskova 2§, 532 02 Pardubiee, v zasedací mistnosti číslo
dveří 40§.

3. Prezence účastníků aačíná v §;00 §oď. a končí v g:3a hod,

V oatatním zŮstává §xnámení o výběr*vém řírení s aukcí č. HPU/002 naffi a jeho podmínká*ír
v platnosti.

V Pardubicích, dne t 5 -l3_ i1,,}
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