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Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Odloučené pracoviště Klatovy, Randova 167, 339 01 Klatovy

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S AUKCÍ

Č. PKT13712017
na zjištěni zájemce o koupi nemovité věci a věci movitých

. stavební parcela Č. 570 0 výměře 277 m2, druh pozemku — zastavěná plocha a nádvoří, zpusob ochrany
památková zóna — budova, pozemek v památkové zóně,

součásti je stavba: Klatovy I, č.p. 180, občanská vybavenost

v k.ú. Klatovy, obec Klatovy, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy a zapsaně
na LVč. 60000

Nemovitá věc se prodává se všemi součástmi as přislušenstvim (stavba č.p. 180, telefonni rozvody a datové rozvody,
2x plynový kotel Junkers, rozvody pro počítačovou siť, zabezpečovaci zařizeni, bezpečnostni folie na okna,
klimatizační zařizeni LG ACOND.), právy a povinnostmi.

Movité věci nacházejici se v objektu občanské vybavenosti č.p. 180 v k.ú. Klatovy, (kuchyňské linky, lustry,
koberce, zásobníky toaletního papíru, hasicí přístroje, osoušeč rukou, poštovni schránka) se prodávají spolu
s nemovitou věcí pouze jako celek, nelze podávat nabídky k nemovité věci a jednotlivým věcem movitým.
Kupní cena za movité věci je stanovena pevnou částkou 89.247,69.-Kč

Popis prodávané nemovité věci:
Pozemek KN st.p.č. 570 je z větši části zastavěn administrativní
budovou. Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní administrativni
budovu s využívaným podkrovím v centru města Klatov, v ulici
Krameriova čp. 180. Malý dvorek v zadní části je vybetonovaný.
Střecha je sedlová s krytinou z šablon. Svislé stěny jsou zděné,
vodorovné konstrukce jsou trámové. Vnitřní schodiště je betonové
s teraco povrchem. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře dřevěné plné
nebo prosklené. Na podlaze je položeno PVC nebo koberec, na
chodbách a v sociálním zařízení je položena dlažba. Vytápění je
centrálni, dva plynové kotle Junkers jsou umístěny v prvním
nadzemním podlaží. Celková plocha 22 kanceláři je 347 m2, na
každém podlaži je sociální zařízeni. V podkroví jsou dvě místnosti bez
přímého osvětleni s celkovou plochou 27,08 m2

Technický stav objektu je dobrý, ale pro případné další využiti by bylo nutno provést menší opravy. Objekt muže být
využíván pro administrativní účely nebo poskytování nejrůznějších služeb. V parteru domu by bylo pravděpodobně
možno vybudovat i obchodní prostory.
Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě, které jsou vedeny v ulici, nachází se v památkové zóně a je evidovaný
v Centrální registru administrativních budov.

Minimální kupní cena nemovité věcí činí: 8.567.000,- Kč
Pevná kupní cena za movité věci: 89.247,69 Kč
Termín pro podáni nabídek: do 22.3.2018 do 8.30 hod
Nutno složit kauci ve výši: 856.700,- Kč
Prohlldka prodávaného majetku se uskutečni na místě samém, a to: v pondělí 22. 1.2018v době od 800 do 8~° hod.

ve středu 21.2.2018v době od 14°° do 14~° hod.
v pátek 9.3.2018v době od 1000 do io3° hod.

Dalši informace včetně podmínek výběrového řízeni a související dokumenty jsou k dispozici na webu Úřadu
~.uzsvm.cz, a to v sekci „Nabídka majetku“. Pokud bude mit třetí osoba k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo
elektronicky na adresu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučeného pracoviště Klatovy, Randova 167,33901 Klatovy,
e-mail:: veronika.fmiberkova@uzsvm.cz
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ředitelka odboru OP Klatovy


