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Úřao pro zastupovánístátuve věcechmajetkových

ÚzemnipracovištěHradecKrálové,Horova180,5o206HradecKrálové
pracoviště
RychnovnadKněŽnou
odborodloučené

ozNÁM E Ní

jeho podmínkách
o výběrovémřizeni č'HRK/2ol2o13 2. koIo a

nador|icí,
Čermná
Ma|á
okoupi
zájemce
nazjištění
1?:Ti:,flTH'J'3,li:irn'
jemužpod|es 9 zákona
(dá|eien,,Úřad..;,
státu ve věcech majetkových
Úřad pro zastupování
v právníchvzlazích,ve znění
jqim vystu.oování
č. 21gl2ooosb., o majetkubesřJ repunrilva
uvedenýmmajetkem,pod|e
s
niŽe
t{ospodařii
předpisů(oareten ,,zurs.i,prištusí
pozdějších
s|oŽekstátu a státních
organizačních
o r.ospodaření
i.- azjiool šu.,'pozae1sicn
ust. s 2'l a nás|'Vyh|áŠky
předpĚů,po splněnívšech zákonných
organizacíS majetkem'."*]1-"- 'n*i
podmínek,
v y h | a š u j ed n e

'|8.2' 2013

Českérepub|iky.
majetkuve v|astnictví
výběrovéřízení(dá|etéŽ,,vŘ..)na prodejdáIeuvedeného

čt.t
Prodávaný majetek
pozemek:
-. p o z e m k o v á p a r c e | a č . 3 1 9 6 , d r u h p o z e m k u - o r n á p ů d a , z p ů s o b o c h r a n y - r o z s á h | é

8.572m2,
půdnífoňd
o výměře
iemcoctsrý
5ňiáJé.náuzem--i'

Ma|áčermnánad or|icí,obecČermnánad orlicí
území
zapsanýna LV ě. 60000pro katastrá|ní
kraj, Katastrá|ním
V katastru nemovitostíu"J"né' Katastrá|níúřadem pro Krá|ovéhradecký
Rychnovnad KněŽnou.
pracovištém

ét'z

majetku
Popis předmětného
pozemku orná pŮda' Pozemek se
Pozemek pozemkováparce|ač. 3196 je Ygd"l.
Y.dluhu nad orlicí,na okrajizastavěného
.
částionc" Č",ňna nadbr|icí Ma|áČermná
nacháziv místní
místnězvanésebranice.
v |oka|itě
uiě'i on"", na|evou silnicevedoucík nádraží,
|ánu.
pozemek,ktenýje souěástíVětšího
obhospodařovaný
J;á;e ; o zemědě|sky
Územnímplánemobce neníurčenk zastavění.
v souěasnédobě užívánna zák|adě sm|ouvyo nájmu nemovitosti
Ěi"áňét'ý pozemekje
'l.
SMETANA EKo s.r.o.,se
od 8.-2ó10 do 31. 12.2017,a to-společností
centralBc, PsČ 604 15.
"'"a""ňě,nJ-a"bu
;1;il.b-,;;' ĚriŘopo, Areál obchodního

čt.g
Minimá|níkupnícena
8í.000'- Kě
Minimá|níkupnícenaza prodávanýmaietekčiní:
(s|ovy:osmdesátjednattisíc
korunčeských).

čt.l
Účastnícivýběrovéhořízení
VŘ
a) Úiad nabizípředmětnýmajetekk převodufyzickýma právnickýmosobám.Účastnikem

osoby.
neboprávnické
k právnímúkonům
mohoubýtfyzickéosobystarší18 |etzpůsobi|é
VŘ se stává ten, kdo předloži|Úřadu písemnounabídkud|e čl.7 tohoto
b) Účastníkem
podmínek
bez výhrad.
ostatních
sp|nění
oznámení,a to za předpok|adu
VŘ můŽedo VŘ podatpouzejednunabídku.
c) KaŽdýz účastníků

Čt.
s

jměnímanže|ů
SpoIečné
Podává-lijeden z manŽe|Ůnabídkua hod|á kupní sm|ouvounabýt majetekdo svého
některýz těchtodok|adŮ:
musíke svénabídcepři|oŽit
V|astnictví,
vý|učného
proh|ášení
druhéhomanŽe|aopatřenéjeho ověřenýmpodpisem'že manŽe|,
aa) písemné
společného
kterénejsousoučástí
kteÚ podávánabídku,uhradíkupnícenůz prostředků,
jměnímanže|ů;
jměnímanŽe|ů;
společného
ab) notářskýzápis o zúžení
jměnímanŽe|ů;
spoIečného
rozsudek,jímŽdoš|oke zrušení
ac) pravomocný
zákoníku.
ad)smlouvupod|eustanovení
$ 1a3a) odst.3 občanského
na cizozemce.
b) Tentočlánekse nevztahuje

ět's

Proh|ídkamajetku
dom|uvy
Proh|ídkamajetkuse uskuteěnína místěsamémna zák|adě osobnínebo te|efonické
čísle494 379 087.Bude-|izájemcůVíce,bude po vzájemnédohoděurčentermín
na telefonním
proh|ídky.
hromadné

ct.7

VŘ a složeníkauce
úěastníkem
Povinnýobsah nabídkyučiněné
tytoúdaje:
NabídkamusíbýtučiněnapÍsemněa musív níbýtobsaženy
pobytu,závazná adresa
datumnarození,
adresatrvalého
a) U fvzickýchosobjménoa příjmení,
právnických
přesný
pro doručování;
u
osob
název,síd|o'|C, závaznáadresapro doruěování
jednání.
a osobaoprávněnák
musíbýtuvedenytytoúdajeu všechŽadate|ů.
V případěžádostio koupido spo|uv|astnictví
fax,e-mai|).
údaje(te|efon,
dá|emohounepovinněuvéstda|ší
Uchazeči
v případě
b) Nabízenávýšekupníceny, kterámusíbýtuvedenaěíse|něi s|ovněV Kč,přičemŽ
rozdí|umezi číse|noua s|ovníhodnoioumá přednost s|ovníhodnota.Nabídka,která
neŽ je vyh|ášenáminimá|níkupnícena uvedená v č|.3 tohoto
obsahujenižšínabídku,oznámení,nebúdedo VR zahrnuta.

výběrovéhořízení.(vzor - viz pří|oha)včetněsouh|asuse zde
účastníka
c). ,,Proh|ášení
VŘ
podmínkami
VŘ. Toto Proh|ášenímusí být podepsáno účastníkem
uvedenými
rejstříku
v
sou|adu
v
obdobném
nebo
(u právnických
osob se zápisemv obchodnímrejstříku
s tímtozápisem).
,l2 tohoto
na kontaktníadrese Uřadu d|e č|'
Vzor tohoto Proh|ášeníobdržíúčastník
oznámení a je téŽk dispozici na webovýchstránkách u informaceo prodejipředmětného
majetku.
(originá|nebo ověřenákopie
osob pří|ohas výpisemz obchodníhorejstříku
d) U právnických
do|oŽí
osoby,kteráse nezapisujedo obchodníhorejstříku'
U právnické
tříměsíců).
ne starší
tato osoba piainý výpis z jinéhozákonem stanovenéhorejstříku'vněmŽ je zapsána,
případněověřenoukopii písemné
smlouvynebo zak|ádací|istiny,kteréprokazujeza|ožení
právnickéosoby, způsob podepisovánía případnézměny těchto údajů,nebo odkaz
zákon,kte4ýmprávnickáosobaVzniká'
na zv|áštní
Podmínkyuvedenév tomtoodstavcise nevztahujína obce a kraje.
VŘ (u právnických
v ěeskémjazycea podepsánaúčastníkem
e) Nabídkamusíbýt před|oŽena
při Žádosti
osob vsou|aduse zápisem V obchodnímrejstříkunebo v obdobnémrejstříku)'
všemi
osobami.
spoIuV|astnictví
víceosobdo
z něhoŽby|aodes|ána,
účtu,
Nabídkamusíobsahovatinformacio s|oŽeníkauce (tj.čís|o
je
jímž
u fyzickýchosob datumnarození
symbo|a speciÍický
symbo|,
nížeuvedenývariabi|ní
kaucev pok|adně
osobjejich|Č;v případěs|oŽení
Ve formátuDDMMRRRR a u práVnických
poukázkoukopii přís|ušného
dok|adu).Kauce nebudevrácena a propadá
nebo poštovní
kupnísm|ouvua v případě,
VŘ vyhlášený
vítězemnepodepíše
státuV případě,Že účastník
včas
kupní
cenu. Kauci je nutnos|oŽit
VŘ vyh|ášenývítězemneuhradířádně a
Že účastník
minimální
kupní
vedenýu ČNB,a to ve výši10 % vyh|ášené
č.6015.712651110710
na účet
je
symbo|509130020.Kauci nutnos|oŽitna uvedenýúčet
ceny,tedy8.100.-Kč' variabi|ní
propodánínabídek,uvedenáv č|.9 odst.a).
V teÍmínu,
kdy končí
|hůta
nejpozději
údajeo účtu,
na kteý budekaucevrácena.
g) Nabídkamusíobsahovatnezbytné

I

Do posuzovánínabídekpodanýchdo VŘ nebude zahrnutanabídka,která by|a před|oŽena
po |hŮtěstanovené
v čl'9 tohotooznámení,nebo nesplňujeněkterouze závaznýchpodmínek
ood|etohotooznámení.

et"a

Podmínkypřevodu majetku
převoduqajetkujsou-uvedeny,
kromětohotooznámení,v textukupnísm|ouvy,která
Podmínky
je jeho přílohou.UěastníkVR vyjadřujesvůj souh|as s kupní sm|ouvouV podepsaném
jeho nabídky.
účastníka
výběrového
řízení..'
kieréje povinnousoučástí
,'Proh|ášení

ět.s

Předánínabídek
a) Nabídkybudoupřijímányod 18. 2' 20í3 do 7. 3' 2013 do 15'00 hod. včetně,bez oh|edu
na způsobdoručení.
Na nabídkypřijatépo tomtoteímínu
nebudebrán zřete|.PoŽadovaný
nabídkyje osobně nebo poštouv za|epenéobá|ce označené
způsobdoručení
v |evém
rohunápisem
horním
řízeníě. HRK/20/2oí3.2' ko|o- NEoTEVíRAT!l!"
,,Výběrové
Nabídkyzasílejtena adresu pro doručenínabídek:
Úřad pro zastupování sÍáÍuve věcech majetkových
ÚzemnÍ pracoviště Hradec KráIové
odbor odloučenépracovištěRychnov nad Kněžnou
Havlíčkova136
51601 Rychnav nad Kněžnou

cÝ

b) NabídKyne|zedoruěitcestoudatovéschránky;na nabídkytaktopřípadněpodanénebude

brán zřete|.

každý,kdo můžena místěprokázat,Že poda|nabídku
obálek se můžezúčastnit
otevírání
(a v případěnabídkypodanéprávnickouosoboupak ten, kdo má oprávněníza ni jednat).
pracovišti
otevírániobá|ekse uskutečnidne í2.3.20í3 V9'30 hod. na od|oučeném
v
kance|áři
č'dveří
136,516 0.1Rychnovnad Kněžnou,
Rychnovnad KněŽnou,Hav|íěkova
JC

t.

č t t. o

Výběr kupujÍcího
se stanovujeqiše nabízenékupníceny.
a) Jako jedinékritériumpro výběr kupujícího

obálek
zájemcůVyberenabídkus nejvyšší
kupnícenoukomisepro otevírání
Z přih|ášených
jmenovanáředitelemúzemnÍho
pracoviště.z jednánitétokomise vzejde návrh na odprodej
podmínek'
kupnícenu,při sp|něnívšechostatních
majetkuzájemci,ktenýnabídnenejvyšší
cenu, provedeuvedenákomise
Pokud dva nebo vícezájemcůnabídnoustejnounejvyšší
kupnícena
výběrukupceuŽšíVŘ pouzes těmitozájemci.Minimá|ní
konečného
za úče|em
předchozí
nejvyšší
nabídky.Zě4emcipřed|oŽí
v tomto uŽšímVŘ bude stanovenave výŠi
termínunovounabídku.
Ve stanoveném
VŘ do 7 pracovních
dnůod data
b) Výs|edekVŘ bude písemněoznámenvšemúčastníkům
obálek.VítězVR obdrŽí
zároveňkupnísm|ouvuk podpisu.
otevírání
VŘ' kteřív něm nezvítězi|i,
bude kauce vrácena bez prod|enípo oznámení
c) Účastníkům
pracovních
nejpozději
však
do
10
obá|ek.Za dobu
výs|edků
VŘ,
dnůode dne otevírání
jejímu
kaucedo uplynutí
|hůty
k
vrácenínemohouúčastníci
uplatňovat
Vůči
Úřadu
od s|oŽení
z kaucepřirost|é
za totoobdobí.
nárokna přís|ušenství

čt.rr

PovinnostiÚřadu a kupujícího
je povinenplatněpodepsatvšechnavyhotovení
kupnísm|ouvy'z toho ,ívyhotovení
a) Kupující
b)

c)
d)

e)

je na přís|ušné
pracoviště
do 30 dnů
s úředněovéřenýmpodpisem,a doručit
Uřadu ve |hůtě
jejich
doručení.
od
Nejpozdějido 14 ka|endářních
dnůod doruČení
všechvyhotovení
sm|ouvypodepsaných
zajistíUřad podpissmlouvyze sVéstrany'
uchazečem
je dále povinenzap|atitÚřadu nabídnutou
Kupující
kupnícenu v p|névýši,a to Ve |hůtě
stanovenéve sm|ouvě.Tato |hŮtaběŽíode dne doruóenívýzvy k zap|aceníkupníceny'
Kupnícena se považuje
za zap|acenou
dnem'kdyje připsánana účet
Úřadu.
Poté,co bude ce|á kupnícena uhrazena,včetněpřís|ušenství
a případných
závazkŮ
da|ších
předá Uřad katastrá|nímu
kupujícího,
úřadu všechnavyhotoveníkupní sm|ouvyspo|u
práVado katastrunemovitostí
s návrhemna zahájenířízenío povo|ení
vk|aduv|astnického
a bez odk|aduzajistífyzicképředánípředmětukupnísm|ouvy.
V přÍpadě'Že kupující
nesp|níkterouko|iv
ze svýchpovinností
uvedenýchpod písm.a) a c)
přiměřené
tohotoě|ánkuani v dodatečné
|hůtěstanovené
Uřadem nebo pokuddá kupující
jasně najevo, Že kupní sm|ouvunemínípodepsat nebo pokud prodávající
v sou|adu
s ustanovením
zákoníkuod sm|ouvyodstoupí,
můžebýtvyzvánk jednání
s 5,17oběanského
VR' kteÚ se umísti|
účastník
na da|ším
místě,pokudjímnabídnutá
kupnícena nenínižší
neŽ
prvním
90 % ceny nabídnuté
účastníkem
v pořadí.

Závěreěná ustanoveni
a) Úřad si vyhrazujeprávoVŘ zrušitbez udánídůvodua dá|e odmítnout
všechnypřed|ožené
návrhy'.a t-oaŽ do doby podpisukupnísm|ouvyze svéstrany'
VR před pos|edním
pro předánínabídekÚřad uveřejnístejnýmzpůsobem,
b) Zrušení
termínem
vyh|ási|
kteným
oznámenío VR a jeho podmínkách,
včetnělhůt'
VŘ nemajínárokna náhradunák|adů
Účastníci
spojenýchs účastí
ve VŘ.
d) Všechny dokumenty, odesí|anéÚřadem dle tohoto oznámení, budou zasí|ány
prostřednictvím
provozoyate|e
poštovních
s|uŽebdoporučeně
s dodejkoudo viastních
rukou
na adresy pro doručování
uvedenév nabídce,nebo v případěe|ektronického
doručování
prostřednictvím
datovýchschránek na elektronickéadresy uvedenéV nabídce,pokud si je
úěastníknepřevezme osobně' V případě' Že tyto dokumenty budou provozovate|em
poštovních
s|užebvrácenyÚřadujako nedoručené'
považujese za den doručení
takové
zási|kyden' kdy by|azási|kau|ožena
na dodacÍpoště.Doručení
do datovéschránkyse řídí
ustanovenímizákona č. 300/2008Sb., o e|ektronickýchúkonecha autorizovanékonverzi
dokumeniů,
v pIatném
znění.

Případnéda|šíinformaceo nabízeném
majetku,,Prohlášeníúčastníka
výběrového
řizení',d|eč|'7
tohoto oznámení, vzor ''Nabídkyna koupi majetku- a typová kupní smlouva se bezp|atně
poskytnouosobám,kteréprojevízájem, při osobnínávštěvěna kontaktníadrese:
Úřad pro zastupovánÍ státu ve věcech majetkoých
odbor odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Havlíěkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou,
telefonníěíslo:494 379 087'
tng. Alena škultétyová,
e-maiI: alena.skultetvova@uzsvm.cz

V HradciKrá|ové
dne:

t ? -0Z-2013
úit,."*
l,i;Ů ;.,.*ii lii'r"'.';i.s ij i' i
.''ÉÚECÍ'
xl.l".il(uÍ! Yr
' ilĚ
I.',emif!racqu;riJ
;1ri

f , i . .r- ' . : X 2 1 r . ,- .r, ., ., - . . : . ,
O.;
1,","

Ing'Hana Seid|ová
řediteIka
Územníhopracoviště
HradecKrálové
Vyvěšenodne:
Sejmutodne:

jezkóc

Sebroni

pbdle
čis1o
634i2004
s 8Zá|(o;]a

Ci'io pu'jsýi|rl
?c
'

fi.poÝj hí ě'

USTInod 0rlrcÍ8-012

t' ' .'
Hozitko
H
o z i t k. _-j'*'-orI'; ' - -.1"..
!r '.'-i
..

,

/NDTT I,/ATACTN'
- I\UT
It I\HIHJ INALNIMAPY
|t1otéjko
Luboš

0ňe

18.02.2010
06r48r12

]-=:
: . "-::.'

:

.rl
"í
r.ri>

. _ . ' : rt ; , ; r . 1 i : : i .
\.
1

,'

Nabídka na koupi majetku
- 2. kolo
pro výběrové řizení ě. HRK/20/2013

ikační
číslo/:
/identif
Datumnarození

pobvtu/sídIo/:
Adresatrva|ého
přío'te|eÍon,
fax,e-mai|:
dokumentů.
ZávaznáadresaprodoručovánÍ

poukázkuk vÝběruzaoIacené
kauce:
zaslatpoštovní

Nabízímza majetek,a to:

pozemek:
o pozemková parceta č' 3196, druh pozemku- orná půda,způsobochrany- rozsáh|é
fondo výměře8'572m.
zemědělskýpůdní
chráněnéúzemí,
č.60000pro k. ú.Ma|áěermná nad or|icí,obec Čermnánad or|icí,
zapsanýna listuV|astnictví
kraj, Katastrá|ním
vedeném
Katastrá|ním
úřadempro Krá|ovéhradecký
nemovitostí
v katastru
Rychnovnad Kněžnou
pracovištěm
....'.'...Kč

kupnícenu:
(stovy:.'....'...'

.......'..korunčeských)

se zněnímtypovékupnísm|ouvyna koupitohotomajetku.
a souhlasím

PodPis
Poučeníi
o VR..
V sou|adus Č|.9 Předánínabídek,,oznámení
Vyplněnáa podepsanánabídkamusíbýt doručena
nápis:
obálce,na níŽbudeuvedenV levémhorním-rohu
v za|epené
řízeníě. HRK/20/2013.2'ko|o- NEoTEV|RAT!!!,i
,,Výběrové
Přílohvi
- podepsané
vzoru,
výběrového
řízení..dle
úÓastníka
a Vyplněné
,,Proh|ášení
- u práVnické
nebo Výpisuz jiného
osoby originá|nebo ověřenýopis Výpisuz obchodn|horejstřÍku
je
pÍsemné
případně
smlouvynebo
zapsána,
ověřenou
kopii
rejstříku,
V
němŽ
zákonemstanoveného
podepisovánÍ
prokazuje
práVnické
a
změny
těchto údajů
za|oŽenÍ
osoby,
způsob
listiny,
která
zak|ádací
práVnická
Viz
7,,oznámení
o
VR..,
kterým
osoba
Vzniká
Ó|.
zv|áŠtnÍ
zákon,
odkaz
na
nebo
- podává-|i
jen jedenz manŽelů
Vlastnictví,
musí
za účelem
do svéhoVý|učného
nabytíma'ietku
nabídku
- Vizč|'5 ,'oznámenÍ
o VR.''
dok|adů
ke sVénabídcepřiloŽitněkterýz Vy.jmenovaných
- informace
o VR...
o s|oŽení
kauce- Vizčl.7 ,'oznámení

ÚčastníkVŘ:

Adresa/ Sídlo:
Datumnarození/ !Č:

Proh|ášeníúěastníkavýběrového

situacia je
Že je v dobréíinanční
řízení(dá|ejen ,,VŘ..)prohlašuje,
1 . Úěastníkvýběrového
řádně
z kupnísmlouvy,zejménazap|atit
a závazkyvyp|ývající
schopendódrŽetsvépovinnosti
předmět
za
sm|ouvy.
cenu
a včaskupní
majetku.
Žeje mu znám stavnabízeného
VŘ prohlašuje,
z . Účastník
Že nemá Žádnéd|uhyvůčistátu a je schopendodrŽetsvézávazky
ÚěastníkVŘ prohlašuje,
VčaSa řádněkupnícenu.
zap|atit
zejména
z tétosm|ouvy,
Vyp|ýVající
ÚčastníkVŘ se zavazuje bezodkladněpísemněoznámit Úřadu pro zastupovánístátu
kterémajínebo by mohlymítvliv
skutečnosti,
Všechnypodstatné
ve věcech majetkových
kupníceny, Stejnětak
majetku,zejménana povinnostzap|ace-ní
na prodejpředmětného
VR vůčisiátu'
zahájenisoudníhořízeníve Věci majetkovýchzávazkŮ úěastníka
zap|aceníkupníceny vóetně
VŘ uvedenéV odst.3 a 4 tNaji do úp|ného
5 . Závazkyúčastníka
přísIušenství.
veškerého
_
o . ÚčastníkVŘ proh|ašuje,Že souh|así s podmínkamiVŘ ě' HRK/2oI2o13 2. ko|o
p|ynoucí.
povinnosti
Účastník
z
nich
dne í8. 2:2013 a zavazujese dodržet
vyh|ášeného
zněním k-upnísmlouvy na prode1
že souhlasís před|oŽeným
VŘ výs|ovnéproh|ašuje,
předmětného
majetkua zavazuje se v případěvítězstvíVe VR uzavřítkupnísmlouvu
podmínkami.
výše
uvedenými
s
v souladu
uvedenýchv nabídce,a to Výhradně
osobníchúdajů
VŘ souhlasíse zpracováním
7. Účastník
pro úče|y
VŘ a sepsáníkupnísmtouvy.

Álístn rlafutm nnrlois

ilt
iltilil1ilililt
il|illilillilililllilllil
ilIlill
illItililt
til
340/HRKi2013-HRKt\,1
e .j.:UZSVMiHRK/399/2013-HRKM

Českárepub|ika.Úřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkoqých
Uzemnípracoviště
HradecKrá|ové,
Horovai80,50206 Hrac|ec
Krá|ové
pracoviŠtě
odborodloučené
RVchnoV
nadKněŽnou
oznamuje
vyh|ášení

výběrovéhořízenič.HRl(20/2013. 2. ko|o
na zjištění
zájemceo koupimajetkustátu'a to:
pozemek:
. pozemkováparcela č. 3196,druh pozemku- orná půda,způsobochrany_ rozsáhlé
chráněné
území'
půdnífond
zemědě|ský
o výměře8.572m2
na LV č. 60000 pro katastrá|ní
zapsaného
územiMa|á Čermnánad or|icí'obec Čermná
V
nad or|icí katastrunemovitostí
VedenémKatastráIním
úřadempro Krá|ovéhradecký
krai.
pracovištěm
Katastrá|ním
Rychnovnad KněŽnou'

Proh|ídkamajetkuSe v případězájmu uskuteční
na místěsamémv době vyh|ášení
VŘ'
tj. od 18. 2' 2013do 7. 3. 2013včetně(příjem
nabídekpři osobnímpodánído 15,00hod.),
na zák|aděosobnínebote|efonické
domluvys pracovnikyÚzsvttl, odborod|oučené
pracoviště
RychnoVnadKněŽnou'
Mínimá|ní
kupnícena za nabízenýmajetekčiní:8í.000,-Kč.
o nabízeném
Podrobnostl
majetku'podmínky
výběrového
řízení,
formu|ář',ProhtášenÍ
účastnika
výběrovéhořÍzení.''
vzor ,,Nabídkyna koupi majetku''a typovoukupnísmlouvu obdrŽízájemci
pracovištiRychnovnad KněŽnou,Hav|íÓkova
osobněna od|oučeném
136,516 O1 Rychnov
_ Prodejmajetku''
nad Kněžnounebona webovýchstránkáchwww.uzsvm.cz
BliŽŠí
informace:
te|'č'494 379087_ lng.AlenaŠku|tétyová'
e-majl:
alena.skulteiyova@uzsvm.cz
Vyvěšeno:
Sejmuto:

