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Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí 
 

oznamuje vyhlášení 
 

výběrového řízení č. HUO/012/2018 s aukcí 
 

      na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to: 
Pozemek: 
 

 vedený ve zjednodušené evidenci, parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 
číslo 114/7 díl 1, 2, 3, 5 

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Červená Voda a obec Červená Voda 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním 
pracovištěm Ústí nad Orlicí. 

Předmětem prodeje je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, parcela původ Přídělový 
plán nebo jiný podklad (GP) číslo 114/7 díl 1 o výměře 2 615 m2, díl 2 o výměře 316 m2, díl 3       
o výměře 1196 m2 a dále díl 5 o výměře 24268 m2, který byl oddělen geometrickým plánem       
č. 1250-158/2011 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci parcela původ Přídělový plán 
nebo jiný podklad (GP) číslo 114/7 díl 5 v katastrálním území a obci Červená Voda. 
 
 
 

                         
 
Prohlídka majetku se v tomto případě v době vyhlášení VŘ, tj. od čtvrtka 6. 12. 2018                
do úterý 15. 1. 2019, do 9:30 hod. včetně, neuskuteční, neboť pozemek je volně přístupný 
z nezpevněné lesní cesty. 
 

Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 500.000,- Kč. 
 
Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“), formuláře: „Podmínky 
výběrových řízení  na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových“, „Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce“, 
„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci 
osobně na odboru Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí 
nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz - Nabídka majetku. 
 
Bližší informace: 
telefonní číslo: 465 385 534 – Vladimíra Janoušková, e-mail: vladimira.janouskova@seznam.cz 
 
Vyvěšeno:          Sejmuto:          

http://www.uzsvm.cz/

