
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín 

 
oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. ONJ/031/2012/5 

o nejvhodnější nabídku na koupi 
 

a) pozemku parcela č. 176/1, zastavěná plocha a nádvoří, 3747 m2, 
b) pozemku parcela č. 176/3, zastavěná plocha a nádvoří, 729 m2, 
c) pozemku parcela č. 176/4, zastavěná plocha a nádvoří, 819 m2, 
d) budovy bez čp./če., jiná stavba, na parcele č. 176/1, včetně příslušenství, které tvoří 

budova skladu na témže pozemku, tj. na pozemku p.č. 176/1, 
e) budovy bez čp./če., jiná stavba, na parcele č. 176/3, 
f) budovy bez čp./če., jiná stavba, na parcele č. 176/4, 

včetně součástí, které tvoří betonová nájezdová rampa na pozemku p.č. 176/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, panelové zpevněné plochy, betonové obrubníky na pozemku p. č. 176/1 
zastavěná plocha a nádvoří a příslušenství, které tvoří zděný a drátěný plot, vjezdová vrata 
na pozemku p.č. 176/1 zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k.ú. Příbor, obec Příbor, zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrálního 
pracoviště Nový Jičín, 

Jedná se o výrobní a skladový areál, tvořený budovami a pozemky, který se nachází 
v historickém centru obce Příbor. Uvedený areál tvoří uzavřený samostatný celek.  
Minimální kupní cena nemovitého majetku je 2.450.000,- Kč. 
 
Podmínkou převodu je i převzetí a úhrada kupní ceny movitých věcí, které jsou umístěny 
v budově situované na pozemku p.č. 176/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Příbor. Jedná se 
o 3 ks kovové konstrukce kóje a kladkostroj. 
Cena movitého majetku je pevná a činí 57.000,- Kč. 
 
Lhůta pro příjem nabídek běží od 11.6.2012 do 26.6.2012. Prohlídka nemovitostí a movitých věcí 
je možná na základě telefonické dohody. 
 
Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti 
o nabízeném movitém a nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese 
vyhlašovatele u Ing. Šárky Šímové, tel. 556 787 148, e-mail: sarka.simova@uzsvm.cz, nebo 
u Jany Schneiderové, tel. 556 787 147, e-mail: jana.schneiderova@uzsvm.cz, a na internetových 
stránkách www.uzsvm.cz.  
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