
















Bývalý zdravotní ústav
Ústí nad Orlicí, Jana a Josefa Kovářů 1412

Nejnižší podání v aukci: 

10 700 000 Kč
Minimální příhoz: 50 000 Kč

Celková  
plocha: 
1 804 m2

Zastavěná  
plocha: 
476 m2

Užitná plocha  
budovy celkem:
1 086,65 m2

Kontaktní osoba:

Předmětem dražby je budova bývalého zdravotního ústavu a k ní náležející stavební parcela o výměře 476 m2  
a okolní zahrada s příjezdovou cestou o rozloze 1 804 m2.

Budova se nachází v okrajové části Ústí nad Orlicí, cca 15 minut chůze od centra. Jedná se o třípodlažní budovu 
v dobrém stavu, jejíž kolaudace proběhla v roce 2003. Ve dvou podlažích se nacházejí laboratoře, ve zbývajícím  
kancelářské prostory. Objekt je vytápěn dvěma plynovými kotli. V budově je rozvod technických plynů,  
vzduchotechnické zařízení a dva výtahy – osobní a malý nákladní. Součástí je též telefonní ústředna.

Informace ke složení kauce:  
Dražební jistota je 500 000 Kč a musí být připsána na účet zadavatele nejpozději do 19. 1. 2021 do 1600.  
Více informací najdete na webových stránkách www.uzsvm.cz v sekci Nabídka majetku. 

Mgr. Edita Hanušová
+420 465 385 536 edita.hanusova@uzsvm.cz www.uzsvm.cz

www.nabidkamajetku.cz

20. ledna 2021 v 1000 
zápis účastníků dražby bude zahájen od 830

Prohlídky nemovitosti se uskuteční: 
6. 1. 2021, 13. 1. 2021, vždy v 900 
Případně i mimo uvedené termíny po předchozí dohodě



Předmětem dražby  
jsou tyto nemovitosti:

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000 
vedeném pro katastrální území Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad Orlicí, okres Ústí 
nad Orlicí, a to:

• pozemek stavební parcela č. 2884, druh pozemku – zastavěná plocha  
a nádvoří, součástí je stavba: Ústí nad Orlicí, č. p. 1412, obč. vyb.,  
výměra stavební parcely činí 476 m2,

• pozemek pozemková parcela č. 1745/3, druh pozemku – ostatní plocha, 
způsob využití – ostatní komunikace, o výměře 1 804 m2.

Včetně všech součástí a příslušenství, zejména:
telefonní ústředny Alcatel, optických rozvodů, vzduchotechnického zařízení,  
plynového kotle zn. K1 Buderus G334 XZ-90kW v. č. 08249555-00-00256,  
plynového kotle zn. K2 Buderus G324-92 LZ-90 kW v. č. 08255160-05-001669, 
zabezpečovacího zařízení, sociálních zařízení, venkovních úprav a trvalých  
porostů.
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