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Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor odloučenépracoviště NoVýJičínHusova 1o79l11,741 o1 NoVýJičín

oznamuje vyhlášení výběřového řízení
č. oNJ/03z2013/8
o nejvhodněiší nabídku na koupi
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Budovy čp. 2000' část obce NoVý Jičín'občanská Vybavenost' situované na pozemku
st'p'č' 1723' zastavěná plocha a nádvoří
včetně součástí,které tvoří
- Venkovní schodiště na pozemku p'p'č' 4417 osÍatni plocha, jiná plocha oedná se o
pozemek Ve vlastnictví [.4ěsta Nový Jičín)
- nákladní rampa na pozemku p'p'č' 4418 ostatní plocha' jiná plocha
Pozemků:
a) stavební parcela č''1723' zastavě|á p]ocha a nádvoří,9o7 mr'
b) pozemková parcela č' 4412, ostatní plocha' jiná plocha, 569 mr'
c) pozemková parceja č' 4415, ostatní p]ocha' jiná plocha' 53 mr,
d) pozemková parcela č' 4416' ostatnÍ p|ocha' jiná plocha' 11o nrr'
e) pozemková parcela č' 4418' ostatní plocha, jiná pJocha' 1B1 mr'
včetně součástí' které tvoří
- zpevněná plocha z litého asfaltu na pozemcích p'p'č' 4412 ostatní plocha' jiná
plocha' p'p'č' 4415 ostatní plocha, jiná plocha' p'p'č' 4416 ostatní plocna' jiná
p]ocha, p'p'č' 4418 ostatníplocha' jiná plocha
včetně přís|ušenství, které tvoří
- zídka s oplocením na pozemcích p.p'č' 4412 ostatní plocha' jiná plocha a p'p'č'
4418 ostatníplocha' jiná plocha

vše v k.ú. Nový Jičín_ Dolní Předměstí' obéc NoVý Jičín'zapsané na listu Vlastnictví ó' 6oooo
Vedeném u Kataská|ního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem V opavě' Katastrá]ního
pracoviště NoVý Jičín'

ul Vančurova V Novém Jičíně'Pozernky jsou Vo|ně přístupné'
Prohlídka budovy je moŽná na základě telefonické dohody

Jedná se o býValý J-klub na

Pro budovu čp' 2000 nevznik|a povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti'

Minimální kupní cena majetku jé í.400.ooo,- Kč.
Lhúta pro přÍjern nabídek běžíod 1'8'2013 da 27 '8'2013'

Podrobnosti o vyhlášení Výběrového řízení, jeho podmínkách
lhůtách,
podrobnosti
o nabiz-énem nemovitem ma]etku obdÉítepři osobní náVštěvě na adrese vyhlašovatele u lng'
sárky símove, tel' 556 7B7 148' e-mail: sa*a'simova@uzsvrn'cz' nebo u lng' lvony Leblochově'
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tel. 556 787 123, e-rnail
www.uzsvm.cz.
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ivona'leblochova@uzsvrn'cz'
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