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Urad přo zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště P|zeň
Radobyčická 14, 30í 0o P|zeň

vyhlašuje
||.

ko|o Výběrového řízení čís|oPDo/16/20í,| na zjištěnízájemce
o koupi
némovitého majetku V katastrá|nim územi kanice u Ďomaž|ic

Předmět Výběrového řízeni

o

poZ€ffi€k

parce|a

č' 1276 o Výměře 5691 m2, orná půda, ZPF

MinimáInÍ kupní cena: 42.700,- Kč
Termin odevzdání nabídkV

Písemné nabídky na koupi uvedeného majetku zasilejte nebo předejte osobně
v za|epené obálce '
v pracovních dnech (pondě|í _ čtvriek v době od 7'3o do 15,oo hoá'' V pátek
V době od 7,3o do
14'0c hod') na adresu Úřadu oÍo zastupování státu Ve Věcech majeiko;ýiň
P]zeň' Radobyóická 14. 3o1 oó P|zeň do čÍvrtkadne te' i' zotž' ;;-1i,óó nodin
věetně, bez
ohledu na zpŮsob doručeníoznačenéV |eVém horním rohu nápisem:

llň"rii"Jšřl"*

''Výběřové

řízení čís|oPDot15t2o,|1- k.ú. Kanice u DomaŽ|ic. l|. ko|o. NEoTVíRAT
!!!"

V připadě' Že nabidky budou doruóeny po tomto termínu, nebudou
do nabidkového řízeni
zařazeny '
Nabídky nelze doručit do datové schránky. Na nabídky doručené do datové
schránky nebude
b|án zřetel'

fe!!-ptely!ed!ec9!!_!qb!Ce!

Ulev|ran/ obalek se uskutečnídne 24, 4' 2012 v 1o'2o hodin na Územnim pracovišti
V P|zni'
Radobyčická 14, 30'1 0o P|zeň' V zasedání místnosti |' patro. t. overi iJš'

Da|šíoodmínkv

}.*i9k-.Tl'l ná. obsahovat
ad

fyzických osob imén'o- a příimení. rodné číslo'adresa trva|eho
doručoV
uze v ořipadě. že neni s
adresou
Dobvtu); U právnických osob
název. sid|o. |c, VÝpis z obchodního reistříku (orioi
Vazna adre9a pro doruěování a oso
ooráVněná k iednání'
Uchazeči dá|e mohou nepovinně UVést da|šíúdaje rodinný stav' teíefon' ÍaX
či e-mai|'
2' Dá|e nabidka musí obsahovat.P|oh|ášení účastníkavýběrového řizení... Toto Prohjášení
musí
yc3.stnIkem VR (u práVnických osob se zápisem V obchodním Iejstříku nebo
V ooooonem reJstiiku Vsou|adu stímto zápisem) ověřenÝm podoisem'
Vzor Prohlášení
Účastníka Výběrového řízeni obdrži Účastník na l.or't"kt"i adÉse; téžk
dispozici na
]"
Webových stránkách Uřadu u informace o prodeji předmétných nemovitoští.
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]9 ,s|ozen I

kauce Ve výši 4.27o,. Kč' na c]epozil

".i;,ffi
;:Pi-::Í:,ri]"i:i
!:lť"li.i:1;;i,":,
Vyhlašovate|e nejpozději do {23'
4.2012.
V

u

ce ern roŽsahU započtena do kupni ceny

:.:*::.1ť'.:l:|rnace

Kč'přičenrŽVlr'ípa.']..i|ozcJílu
]lČe1 čís|o

J;y."#[Ť:

soŽená kauce n'o"

"

Jfi ;' ;i,"".1l..:'Ť"':3i:
ňřó"oe Výbě1 nabidky

s podrobnostn]i o Vyh áŠenérnVýběrovérn řizení a s pooroDnostl,nl

;":i;iÍ:[T:".[::.ů[J#:.::-J;f;.iilT í:TJ":".i"il$:.-JJi"T:t::"'li;:jJ"iti!
p".ňt""l-)ás]"nu.
!L'^T, -"9!", odloučenépracoVlšté Domaž
ei""
379712516 pi PaVína VondrovlcoVá.
""'ouu nu.uon-or.áullJi"á.i,.un.,u ",onn,'
n"no
nu
InternetoVé adrese Wl,rv,t L]zsvm'cz
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"'
^

V Pzni dne 19
VyVěšeno:
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Úřad měc*yse KŮloveč
U staié Fary 'l42
345 43 Ko|oveč

Sejmuto:

