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297021P/2018-HMSO Pozemky se nachází mimo zastavěnou část obce Nezvěstice a Šťáhlavy,
Čj.:UZSVM‘P1213$412018.HMSO na hranici obou katastrálních území. Lež‘ podél regionální železniční tratě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Č. 175 Nezvěstice - Rokycany a podél souvislé zatravněné plochy.
Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň Pozemky jsou podlouhlé, nepravidelného tvaru, svažité, zarostlé keřovitým

porostem a dřevitým náletem. Pozemky jsou přístupné po nezpevněnévyhlašuje polní cestě přes travnatou plochu jiných vlastníku. Prodávaný majetek je

výběrové řízení s aukcí dotčen ochranným pásmem dráhy dle zák. Č. 266/1994 Sb., o drahách.
čís. P1PL1201419306 k. ú. Šťáhlavice, Nezvěstice

Vyhlášená minimální kupní cena činí: 52.000,- Kč
Předmět prodeje: Min. příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci činí: 5.000,- Kč
. pozemková parcela č. 725 o výměře 1 672 m2, druh pozemku: ostatní

plocha, zpusob využití: jiná plocha, Výše kauce: 5.200,- Kč
včetně součástí (trvalý porost) Lhůta pro podání obálek s nabídkami: od 18. 12. 2018 do 5. 2. 2019 do

10:30 hod. včetně
v k. ú. Št‘áhlavice, obec Šťáhlavy, vedená u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město a zapsaná na LV č. Otevírání obálek s nabídkami: v úterý 5. 2. 2019 v 11:00 na Územním
60000, pracovišti Plzeň, Radobyčická 14, v zasedací místnosti vl. patře,
. pozemková parcela č. 1013 o výměře 2092 m2, druh pozemku: ostatní dveře č. 215. Prezence účastníků začíná v 10:30 a končí v 11:00

v označené místnosti.plocha, zpusob využití: jiná plocha,
Prohlídka maietku: prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,včetně součástí (trvalý porost)
pozemky jsou volně přístupné.

v k. ú. Nezvěstice, obec Nezvěstice, vedená u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město a zapsaná na LV č.
60000. Kauce musí být připsána na účet úřadu nejpozději ve lhůtě pro podání

obálek s nabídkami. Správně označená obálka s nabídkou musí být podána
v souladu s výše uvedeným „Oznámením o výběrovém řízení s aukcí“ a
v souladu s „Podmínkami VŘ“, které jsou jeho součástí. Veškeré
dokumenty jsou zveřejněny na internetové adrese: http://www.uzsvm.cz/
v sekci nabídka majetku. Další informace včetně podrobných podmínek
výběrového řízení a související dokumenty jsou k dispozici v sídle
Uzemního pracoviště Plzeň, Radobyčická 14 u odpovědného ret?renta:
Dana Jansová. kancelář č.109 hŘAD PRO Z. 7.‘- .

tel.: 377 169 315 VE VĚCECf .IAJETKOVYCH
. e-mail: dana.iansova@uzsvm.cz Uzefl1flípn~ovi~IčPIz‘~ňodb.r ‚L. Q‘.d1‘~... - ‚tU ~fl RU~(u

vyvěšeno: JUDr. ‘.a ejlová
Sejmuto: ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu

Územního pracoviště Plzeň


