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VÁŠ DOPIS ZN.:  

PŘIJATO DNE:           

NAŠE Č.J.: UZSVM/HPU/5424/2018-HPUM/Pet

VYŘIZUJE: Peterková Martina

ÚTVAR: 5085

TELEFON: +420 467 002 741

E-MAIL: Martina.Peterkova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz

Dle rozdělovníku

DATOVÉ SCHRÁNKY

DATUM: 25.6.2018

Žádost o zveřejnění inzerátu k výběrovému řízení vyvěšením na úřední desku

     Obracíme se na vás se žádostí o vyvěšení inzerátu k výběrovému řízení na prodej majetku:

spoluvlastnické podíly v rozsahu ½ k pozemkům:
 stavební parcela č. 26, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – 

chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, výměra 97 m2,

 pozemková parcela č. 59, druh pozemku - zahrada, způsob ochrany – chráněná krajinná 
oblast – II.– IV. zóna, zemědělský půdní fond, výměra 300 m2, 

zapsané na LV č. 336 pro katastrální území Hluboká u Skutče a obec Hluboká, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, 
včetně spoluvlastnických podílů v rozsahu ½ všech součástí a příslušenství, zejména: 
stavby Hluboká, č. p. 63, rodinný dům, která je součástí pozemku st.p.č. 26 a dále stodoly, 
chlévků, dřevěné kůlny,venkovních úprav a trvalých porostů a to dne 29.6.2018.

     Zároveň bychom vás chtěli požádat, aby shora uvedený inzerát byl z úřední desky sejmut dne 
16.8.2018, opatřen datem vyvěšení, datem sejmutí, podpisem a otiskem razítka a odeslán zpět 
na naši doručovací adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Odloučené pracoviště Pardubice
Jiráskova 20
532 02 Pardubice.

     Děkujeme za spolupráci.

     S pozdravem

Ing. Martina Loukotová
      ředitelka odboru

     Odloučené pracoviště Pardubice



Příloha: dle textu

Rozdělovník:

Městský úřad Chrudim DS
    537 18 Chrudim

 Městský úřad Heřmanův Městec DS
    Náměstí Míru 4

538 03 Heřmanův Městec

Městský úřad Slatiňany DS
    T.G.Masaryka 36

538 21 Slatiňany

Městský úřad Chrast DS
    Náměstí 1

538 51 Chrast u Chrudimi

Městský úřad Skuteč DS
    Palackého náměstí 133

539 73 Skuteč

Městský úřad Hlinsko DS
    Poděbradovo náměstí 1

539 01 Hlinsko v Čechách
 

Městský úřad Nasavrky DS
    Náměstí 77

PSČ 538 25 Nasavrky

Městský úřad Třemošnice DS
    Náměstí Míru 451

538 43 Třemošnice

Městský úřad Ronov nad Doubravou DS
Chittussiho nám. 150    
538 42 Ronov nad Doubravou

Městský úřad Proseč DS
      Proseč 18

539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad Luže DS
     nám. Plk. Koukala 1

538 54 Luže

Městský úřad Seč DS
Chrudimská 1
538 56 Seč 

           Městský úřad Hrochův Týnec DS
Smetanova 25, 538 62 Hr. Týnec

Obec Hluboká DS
Hluboká 36



539 79
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Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
     Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové 

odbor Odloučené pracoviště Pardubice 
 

oznamuje vyhlášení 
 

výběrového řízení č. HPU/044/2018 s následnou aukcí 
a s rozvazovací podmínkou předkupního práva 

 
v termínu od  29.6.2018 do 16.8.2018, do 9:00 hod.  

      na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to: 
 

spoluvlastnický podíl v rozsahu ½ k pozemkům: 

 pozemková parcela č. 59, druh pozemku – zahrada, způsob ochrany – chráněná 
krajinná oblast – II. – IV. zóna, zemědělský půdní fond, výměra 300 m2, 

 

 stavební parcela č. 26, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany  
– chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna, výměra 97 m2, 
  

zapsané na LV č. 336 pro katastrální území Hluboká u Skutče a obec Hluboká, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim,  
 

včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu ½ všech součástí a příslušenství, zejména: 
stavby Hluboká, č. p. 63, rodinný dům, stavba stojí na pozemku st.p.č. 26, dále stodoly, 
chlévků, dřevěné kůlny, venkovních úprav a trvalých porostů. 

                      
Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na základě osobní nebo telefonické domluvy  
s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice. Bude-li zájemců více, bude po 
vzájemné dohodě určen termín hromadné prohlídky.  
 

Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 150.000,- Kč. 
 
Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“), formuláře: „Podmínky 
výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových“, „Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce“, 
„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci 
osobně na Územním pracovišti Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Pardubice,  
Jiráskova 20, 532 02 Pardubice nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz - Nabídka majetku. 
 
Bližší informace: 
telefonní číslo: 467 002 741 – Martina Peterková, e-mail: martina.peterkova@uzsvm.cz               
Vyvěšeno: 
Sejmuto:     

http://www.uzsvm.cz/
mailto:martina.peterkova@uzsvm.cz
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