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ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt St ední echy, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1

O Z N Á M E N Í
o výb rovém ízení ís. SHMS/059/2014
na zjišt ní zájemce o koupi nemovitých v cí v katastrálním území Tehov u

an

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, který je p íslušný hospoda it s níže
uvedeným majetkem, vyhlašuje dne 27.5.2014, podle ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva
financí R . 62/2001 Sb., výb rové ízení na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví
eské republiky.
l. 1
Prodávaný majetek
pozemková parcela . 791/1, trvalý travní porost, zem
pozemková parcela . 791/2, trvalý travní porost, zem
pozemková parcela . 791/3, trvalý travní porost, zem

lský p dní fond o vým e 482 m2
lský p dní fond o vým e 1928 m2
lský p dní fond o vým e 496 m2

vše v k.ú. Tehov u
an a obci Tehov vedené u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj,
Katastrální pracovišt Praha – východ, zapsané na LV . 60000
(dále jen „nemovité v ci“).
l. 2
Popis p edm tných nemovitých v cí
Pozemky se nacházejí na okraji lesa, východn od chatové oblasti „Lada“, pod úrovní hráze
vodní plochy. Jsou z ásti porostlé okrasnými, p evážn listnatými porosty.
Nemovitosti jsou voln p ístupné.

l. 3
Minimální kupní cena iní: 77.800,-- K

l. 4
astníci výb rového ízení
a) Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových nabízí p edm tné nemovité v ci
k p evodu fyzickým a právnickým osobám. Ú astníkem V mohou být fyzické osoby pln
svéprávné nebo právnické osoby.
b) Ú astníkem V se stává ten, kdo p edložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle l. 7
Oznámení o výb rovém ízení a jeho podmínkách, a to za p edpokladu spln ní ostatních
podmínek bez výhrad.
c) Každý z ú astník V

m že do V podat pouze jednu nabídku.

l. 5
edání nabídek a kontaktní adresa zadavatele
Nabídky budou p ijímány od 27.5.2014 do úterý 24.6.2014, do 15,00 hod. etn , bez ohledu
na zp sob doru ení. Na nabídky p ijaté po tomto termínu nebude brán z etel. Požadovaný
zp sob doru ení nabídky je osobn nebo poštou v zalepené obálce ozna ené v levém horním
rohu nápisem
„Výb rové ízení ís. SHMS/059/2014 - k.ú. Tehov u

an - NEOTVÍRAT !!!“.

Nabídky zasílejte na adresu pro doru ení nabídek:
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt St ední echy
Nám. Republiky 3
110 00 Praha 1
l. 6
Výb r nabyvatele
Jako jediné kritérium pro výb r nabyvatele se stanovuje výše nabízené kupní ceny.
Z p ihlášených zájemc vybere nabídku s nejvyšší kupní cenou komise jmenovaná editelem
územního pracovišt . Výsledek výb rového ízení bude písemn oznámen všem zú astn ným
zájemc m. V dalším platí pro toto výb rové ízení ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí
. 62/2001 Sb. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výb rové ízení bez udání d vodu a to až
do doby podpisu kupní smlouvy ze strany vyhlašovatele.
Bližší informace o povinném obsahu nabídky jsou uvedeny v Oznámení o výb rovém
ízení . SHMS/059/2014 a jeho podmínkách, které je k dispozici na internetových stránkách
www.uzsvm.cz v sekci nabídka majetku, na níže uvedené adrese a dále na adrese vyhlašovatele.
ípadné další informace obdržíte na odboru
a na telefonním ísle 221 621 818, Tomáš Cihelka,
e-mail: tomas.cihelka@uzsvm.cz.

Hospoda ení

s majetkem

V Praze dne 21.5.2014

Ing. Vladimír H lka v.r.
editel Územního pracovišt
St ední echy

Vyv šeno:

Sejmuto:

státu

