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Urad pro zastupování státu Ve Věcech majetkových
Uzemní pracoViště P|zeň
Radobyčická í4, 306 04 P|zeň

Vyhlašuje
|||.

ko|o výběrového řízeni

-

ěís. PDo/1/2oo9

na zjištěni zájemce o koup| nemovitého
majetku v kat. územíH|ohová

Předmět Úběrového řízeni

pozemek parcela čís|o627-o výměře
92 m2 a řozemék parce|a
čís|o-628o Výměře 2?0 m2 v řat. územi
itůř '. nlinimá|ní
kupní cena: 8'82o,. Kč

eísemnénabídky ná

koffiřdeného

ma]etku zasí|ejte nebo předejte osobně
".i^#;i

Áálti,i!"*ř'

V

za]epene obá|ce

pracovistě P|zeň.

lxoil,,Ti*,ulŤ"..|Á"",'x"lT-""ť''"|ái.""
306 04 P|zeň ao z. a,'iol-o;;i;,0;;:;;";š:l;.:;:'*"ťí::J!"ff
",e"""i''.

:xx"i5i::"''.
''Výběřové
y^9l!^11ě.
zarazeny.

řízení čís|oPDo/1/ 2oo9

-

k. ú. H|ohová - |t|.
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ko|o. NE.TVíRAT !!!"

Ž" nabídky budou doručeny po tomto termínu nebudou
do nabidkového řízení

},:li1|:.Jl"''"

do|učit do datove schránky' Na nabídky doručené
do datové schranky nebude

F+!+t9-yybpC!9selrl!3lder

UIeV|.anI obá|ek se múze zúčasinitkiz'ly
podané právnickou osobou pak ten. (oo -|.oo :|9.á,e; Že ooda| "ao|o(.] |V pr;oadé rao o<y
ma.op.avnění za ni jeo.at)' oteviráni obá|ek sé

uskutečnídne 15. 6. 2o1o v9.4o 'noo. na Uzemnim
pracovišti VP|zni. Radobyčická 14'

306 04 P|zeň, v zasedací místnosti |. patro
č. dveří 215.
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musí' obsahovat u fyzickýci-. osob jméno,

trua|ého pobytu. záVazn
prontasenj ula-sňfiío!.."}T[:"i3|3:i.ii""

-příjmení' rodné čís|o'|odinný stav,
j$;i"","| oopr te|efon fax e-mai| a

;":J::["ll"ff:"?#i"; "é]:T::.ahovai presrý náiev s'o|o Ic a zavazno.] adresJ oro
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podnikate|e' U práVnjcké osobv. klerá
su nuzapliuju-Jo ó-u"nojňinť ."]"t'iiu' c]o|ožítato
osoba p|atný výpis zjiného zákol
pisemnou smlouvu
."n'uJ""]illoi."1T[::.i:J:'."íjull.láň:ffáT.l?,::ffi::;
""l" změny těchto' ÚdajŮ,
;asini zaton,

itx"#i?::i': #ln:né
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tter1im

Vzor Proh|ášení účastníkaVÝbérovéh o
abdrží účastníkna koniaktn] aoreseaJeteŽ
k dispozici na Webových stránkách
ur"au'řízeni
u inioiň"c"
o
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nemovitostí'
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Nabizená Vliše kupni ceny musÍ
být

rozdi|u mezičise|n;u

r.npadne dalšíinformace
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