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683/HPU/2010-HPUR
Č.j.: UZSVM/HPU/656/2010-HPUR

Inzerát

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Pardubice, Referát Chrudim
Oznamuje vyhlášen í

výběrového řízení č. HPURl23/2010 - 2. kolo
na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to :
•

pozemku - p.p.č. 410/13, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 230 m2

v katastrálním území a obci Holetín. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim.

Č.

60000

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,
tj. od 29.3.2010 do 19.4.2010, na základě osobní nebo tel. domluvy s pracovnicemi ÚZSVM
- Odloučeného pracoviště Pardubice, referát Chrudim na tel. čísle 469625515.
Minimální kupní cena za nemovitý majetek činí 28.000,- Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení, formulář prohlášení účastníka
výběrového řízení a typovou kupní smlouvu obdrží zájemci osobně na Referátu Chrudim,
Pardubická 53, 537 19 Chrudim nebo na webových stránkách www.uzsvm.cz - Prodej majetku.
Bližší informace budou podány na tel. č. 469625515
e-mailovéadrese:hana.matouskova@uzsvm.cz
.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

-

Ing. Hana Matoušková,

příp.
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683/HPU/2010-HPUR
Č.j.: UZSVM/HPU/656/2010-HPUR

Inzerát

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Pardubice, Referát Chrudim
Oznamuje vyhlášení

výběrového řízení č. HPURl24/2010 - 2. kolo
na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to :
•

pozemku - p.p.č. 410/6, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 367 m2

v katastrálním území a obci Holetín. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim.

Č.

60000

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,
tj. od 29.3.2010 do 19.4.2010, na základě osobní nebo tel. domluvy s pracovnicemi ÚZSVM
- Odloučeného pracoviště Pardubice, referát Chrudim na tel. čísle 469625515.
Minimální kupní cena za nemovitý majetek činí 52.000,- Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení, formulář prohlášení účastníka
výběrového řízení a typovou kupní smlouvu obdrží zájemci osobně na Referátu Chrudim,
Pardubická 53, 537 19 Chrudim nebo na webových stránkách www.uzsvm.cz - Prodej majetku.
Bližší informace budou podány na tel. č. 469 625 515 e-mailovéadrese:hana.matouskova@uzsvm.cz
.

Ing. Hana Matoušková,

příp.

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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