
INFORMACE O ZÁMERU OLOMOUCKÉHO KRAJE

ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK

RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE

v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona C. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zrízení),
ve znení pozdejších predpisu, zverejnuje zámer Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek Olomouckého kraje:

pozemek parc. c. 54/1 orná puda o výmere 1 738 m2 v k.ú. Hablov, obec Olšany u
Prostejova a pozemek parc. c. 848 orná puda o výmere 479 m2 v k.ú. a obci Olšany
u Prostejova z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodarení Správy silnic
Olomouckého kraje, príspevkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši
61 190,- Kc, když jednotlivé nabídky budou prijímány v uzavrených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s prevodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Cenové nabídky s uvedením prípadného úcelu využití predmetných nemovitostí
prosím zašlete nebo osobne doructe v termínu od 15. 3. 2013 do 10. 5. 2013 do
14.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavrených
obálkách· a v levém horním rohu obálek výrazne uvést slova "neotvírat - cenová
nabídka - Hablov, Olšany u Prostejova". Na obálce musí být rovnež uvedena
dorucovací adresa zájemce. Za vcas dorucené se považují nabídky, které byly
Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doruceny.

Žádosti, podnety a pripomínky k tomuto zámeru Olomouckého kraje se prijímají do
10.5.2013 do 14.00 hod. na adrese: Krajský úrad Olomouckého kraje, odbor majetkový a
právní, Jeremenk6va 40a, 779 11 Olomouc.

Doba zverejnení zámeru: od 15.3.2013 do 10. 5. 2013

Zver~neno: 15.3.2013

Svešeno:

Dne 14. 3. 2013 vyhotovila Bc. Alena Vildová

• Nabídku vložte nejprve do jedné obálky s oznacením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a
opet uvedte název nabídky

Pro další jednání v predmetné záležitosti prosím uvedte do nabídky Vaši presnou adresu a telefonický
kontakt, poprípade e-mailovou adresu. V prípade fyzických osob je nutné nabídku doplnit o rodné císlo.


