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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 40001 Ústí nad Labem

OZNÁMENí

o výběrovém řízení čís. UJN/OO2l2009 a jeho podmínkách

na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Zlatá Olešnice Navarovská

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 9 zákona Č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "ZMS"), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. § 21 a násl. vyhlášky
Č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,

ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje dne 18. března 2009

výběrové řízení (dále též "VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky.

ČI. 1
Prodávaný majetek

• Pozemek
pozemková parcela Č. 765/1 o výměře 2066 m2

, ostatní plocha, neplodná půda, velikost
podílu %,
zapsaný na listu vlastnictví Č. 883 pro kat. území Zlatá Olešnice Navarovská, obec Zlatá
Olešnice v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou.

ČI. 3
Minimální kupní cena

Minimální kupní cena nemovitosti činí 16000,· Kč (slovy: Šestnácttisíckorun českých).

ČI. 2
Popis předmětné nemovitosti

Pozemek je svažitý, přivrácený k východu, nepravidelného členitého tvaru, ve spodní části
zamokřený. Podél východní hranice pozemku protéká potok "Zlatník". Přístup na pozemek je
z místní komunikace se zpevněným povrchem odbočující ve vzdálenosti cca 330 m
severozápadním směrem ze státní silnice Plavy - Zlatá Olešnice. Na pozemku se nacházejí
vzrostlé porosty a další plevelné náletové porosty.
Přes pozemek vede kanalizační řad (napojený do obecní ČOV) a v jižní části jsou situované dva
v současné době zrušené septiky (nefunkční - zasypané). Ve střední části pozemku je umístěný
betonový sloup vrchního vedení n.n., ze kterého jsou napojeny závěsným kabelem objekty
garáží. Na pozemku se nachází provizorní stavba jednoduché dřevěné konstrukce (bez základů).


