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Úřad pro zastupovánÍ státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště P|zeň
Radobyěická '|4' 301 00 P|zeň

Vyhlašuie
ko|o výběrového řízení čís|oPDol7l2012 na zjištění zájemce o koupi
nemovitého majetku v kaíastrá|ním územíKaničky

|.

Předmět Výběrového říze n í

.

pozemek pozemková parce|a Č. 215137 o Výměře 1102 m2,
trva|ý travní porost' ZPF
Minimální kupní cena: 5,900'- Kč

Termín odevzdání nabidkv

Písemné nabídky na koupi uvedeného majeiku zasí|ejte nebo předejte osobně V za|epené obálce
pracovních dnech (ponděli _ čtvrtek v době od 7 30 do 15'00 hod', v pátek V době od 7,30 do
14'00 hod') na adresu Úřadu pro zastupováni stáiu Ve Věcech majetkových. Územní pracoviště
P|zeň' Radobyčická 14' 301 00 P|zeň do ětvftka dne 16' 8. 2012 do 15,00 hodin včetně, bez
ohledu na způsob doruóení oznaěené V Ievém horním rohu nápisemi
V

''Výběrové

řízení čís|oPDol7|2012. k.ú. Kaničky - l. ko|o

- NEoTV|RAT

!!t..

Vpřípadě' Že nabídky budou doručeny po tomto terminu' nebudou do nabídkovéhořÍzení
zařazeny

'

Nabídky ne|ze do.učit do datové schránky' Na nabídky doručenédo datové schránky nebude
brán zřete|.

Termín pro vvhodnocení nabídek
otevirání obá|ek se uskutečni dne 21' 8' 2012 ý 9'40 hodin na Územním pracovišti v P|zni.
Radobyčická 14' 30] 00Plzeň, Vzasedání rnísinosti |. patro č' dveří 215,
Da|ši podmínkv

musí obsahovat U fyzických osob iméno a příimení' datum narozenÍ. adresa
pobviu.
trva|ého
záVazná adresa Dro doruóování {pouze v případě. Že není shodná s adresou
trva|ého pobvtu); u práVnických osob BřesnÝ název. síd|o. |c' VÝpjs z obchodního reistřiku
íorioiná| nebo ieho ověřenou fotokopii ne staršÍtří měsíců)' závazná adresa Dro doručování a
osoba opráVnéná k iednání' V Dřípadě žádosti o kouoi do soo|uV|astnictví musí být uvedenv
tvto údaie u Všech žadate|ů'
Uchazeči dá|e mohou nepovinně uvést da|šíÚdaje - rodinný stav, te|efon' fax čj e-mail'
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