
Pozemek pozemková parcela číslo 171128 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha,
ostatní komunikace, jedná se o nezpevněnou, zatravněnou cestÚ'mezi zahradami fyzických
osob. Pozemky pozemkové parcely číslo 7111 a7112 slouží jako zahrady, navazují na pozemek
stavební parcelu číslo 28 a tvoří jednotný funkční celek s rodinným domem č. p. 5.

Na stavbu rodinného domu by| vypracován prŮkaz energetické náročnosti dle zákona
č,40612000 Sb., o hospodaření energií,ve znění pozdějších předpisů.

lll.
Prohlídka prodávaného majetku

Prohlídka prodávaného.majetku se uskuteční na místě samém na základě osobní nebo telefonické
domluvy s pracovníky UZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy, na telefonním čísle 461 352
533. Bude-li zájemců více, bude po vzájemné dohodě určen termín hromadné prohlídky.

lV.
Vyhlášená minimá!ní kupní cena

Vyhlášená minimální kupní cenaza prodávaný nemovitý majetek: 475.000,00 Kč
(slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých).

V.
Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci

1. Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami.

2. Aukce proběhne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní
ceny v listinné podobě dosažená ve VŘ. Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
se stanovuje na částku 5.000,00 Kč. Předsedající Komise si vyhrazuje právo tuto částku
v průběhu aukce snížit dle vlastní úvahy.

V!.
Účastníci výběrového řízení

1. Úřad nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ
mohou blýt fyzické osoby nebo právnické osoby.

Účastníky tohoto VŘ nemohou být íyzické osoby uvedené v ustanovení § 18 ZMS1).

')S majetkem uvedeným v ustanovení § 10 nemůže příslušná organizaění složka (§ 1,1) naložit, s výjimkou prodeje
ve veřejné dražbě a prodeje živých zvířal, ve prospěch

a) soudců a přísedících, státních zástupců, přístušníků Policie České republiky, znalců, tlumočníků a notářů, jakož
i zaměstnanců soudů, státního zastupitelství, Policie Ceské republiky a notářských kanceláří,

b) celníků a občanských zaměstnanců Celní správy České republiky, jakož i vedoucích a dalších zaměstnanců
jiných organizačních složek příslušných hospodařit s majetkem podle ustanovení § 11,

c) starostů, zástupců starosty, tajemníků a dalších zaměstnanců příslušných obecních úřadů a obdobně
příslušných úřadů měst a městských částí,

jakož i osob jim blízkých, pokud se osoby uvedené pod písmeny a) až c) v jednotlivých případech podílely
na úkonech souvisejících s nabytím takového majetku státem a na hospodaření s ním.


