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313/HsY/2018-HSYM
č.1. : uzsvtvtlHsyi2go/2o 1 e-HsyM

, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové

odbor Odloučené pracoviště Svitavy

oznámení o vÝběrovém řízení s aukcí

č. HSY/003l2O18 a jeho podmínkách
na zjiště.ní zďlemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Študlov u Vítějevsi

Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ,,Úřad"), jemuž podle § 11 zákona
é,219l2OO0 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazíéh, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZMS"), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle
ustanovení § 21 a násl. vyhlášky č. 6212001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech
zákonných podmínek,

vyhlašuje dne 26. února 2018

výběrové řízení s aukcí (dále též ,,VŘ') na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále jen ,,prodávaný majetek").

l.
Prodávaný majetek

Pozemkv:
. stavební parcela číslo 28, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 327 m2,
o pozeffiková parceIa číslo 171128, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní

komunikace, uýměra 65 m2,
o pozeffiková parcela číslo 7111, druh pozemku - zahrada, způsob ochrany - zemědělský

půdní fond, výměra 590 m2,
o poz€lTlková parcela číslo 7112, druh pozemku - zahrada, způsob ochrany - zemědělský

půdní fond, výměra 36 m2,

zapsané na listu vlastnictví č. 6OOOO pro katastrální území Študlov u Vítějevsi a obec Študlov,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním
pracovištěm Svitavy,

včetně všech součástí a příslušenství,
zejména stavbv č. p. 5 v části obce Studlov. obiekt k bvdlení, elektrické, vodovodní
a plynové přípojky, stodoly, chléva, venkovních úprav a trvalých porostů,

včetně zde uložených movitých věcí bez hodnoty.

ll.
Popis prodávaného majetku

Jedná se o rodinný dům o velikosti 2 + 1, bez sociálního zařízení, nepodsklepený, s půdou. Dům
se nachází v zastavěné části obce Študlov a je napojen na vodovodni řad, elértriňu a plyn.


