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Česká republika Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova 220, 34401 Domažlice
-

vyhlašuje dne 23. května 2019
VYBEROVE RĺZENÍ Č. PDOI8I2018s aukcí
na zjištění zájemce o kou i nemoV ‘ch věcí v katastrálním území Žďár u Tachova
.

A. Nemovité věci
stavební parcela Č. 1090 výměře 154 m2, zastavěná plocha a nádvoří
. stavební parcela Č. 1100 výměře 56 rn2, zastavěná plocha a nádvoří
.
stavební parcela č. 111 a výměře 824 m2, zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Žďár u Tachova, obec Chodský Újezd, vedené u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov a zapsané na LV Č. 60000.
Kpozemkum st.p.Č. 109, 110 a 111 má předkupní právo Dodle ~ 3056 zákona Č. 89/2012 Sb..
občanský zákoník, ve znění pozděiších předpisů (dále jen ~zákon č. 89/2012 Sb. .3. vlastník
staveb stojících na těchto pozemcích fyzická osoba, která má zájem Mo budovy prodat.
.

—

B. Nemovité věci
pozemková parcela Č. 57411 o výměře 11202 m2, sportoviště a rekreační plocha
.
pozemková parcela Č. 641 o výměře 414 rn2, ostatní plocha, jiná plocha
se všemi součástmi, jimiž jsou trvalé porosty a stavba nezapsaná v KN na p.p.č. 574/1
v katastrálním území Žd‘ár u Tachova, obec Chodský Újezd, vedené u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov a zapsané na LV Č. 60000.
.

Minimální kupní cena prodávaného majetku uvedeného v bodě A. Činí 84.418,-- KČ
Minimální kupní cena prodávaného majetku uvedeného v bodě B. Činí 947.846,-- KČ
Prodávaný majetek je prodáván jako celek, nelze podat nabídku samostatně pouze
k majetku uvedenému v bodě A. nebo v bodě B.
Z důvodu existence zákonného předkupního práva k majetku uvedenému v bodě A. je
nutné rozepsat nabídku zvlášť na nemovité věci uvedené v bodě A. a zvlášť na nemovité
věci uvedené v bodě B. Ze stejného důvodu bude vyhotovena kupní smlouva zvlášť pro

majetek uvedený v bodě A. a zvlášť pro majetek uvedený v bodě B. Nabídka Douze na
majetek uvedený v bodě A. nebo pouze na majetek uvedený v bodě B. bude z výběrového
řízení vyřazena. Účastník bere na vědomí, že z výběrového řízení $ aukcí mohou vzejít dva
vítězové výběrového řízení (vítěz pro majetek uvedený v bodě A. a vítěz pro majetek
uvedený v bodě B.
Termín pro podání nabídek: 18.7.2019 do 08:30 hodjn
Nutno složit kauci ve výši 103.200,— KČ, přičemž z toho částka 8.400,-- KČ bude použita pro
majetek uvedený v bodě A. a částka 94.800,-- Kč bude použita pro majetek uvedený v bodě
B (kauce je vratná).
Další informace včetně podmínek výběrového řízení a související dokumenty jsou k dispozici na
internetové adrese: http;flwww.nab,dkamaietku~ a na adrese:
Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště Plzeň
Odbor Odloučené pracoviště Domažlice, místo výkonu práce Tachov
T.G.Masaryka 1326
34701 Tachov,
telefonní číslo 374 705 125 (Fišerová)
e-mail: titka.fiserova@uzsvm.cz

Mgr. Ing. Soha
ředitelka odboru OP lYomažlice

