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7581/PDO/2018-PDOM

č').: UZSVM/PDO/6407/2018-PDOM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odbor Odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova 228, 344 0l Domažlice

vyhlašuje dne 27.09.2018
výběrové řízení číslo PDO/23/2017 s následnou aukcí
na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

> stavebrí parcely číslo 189 o výměře 193 m2 (dle GP), zast. plocha a nádvoří - LV 60000
> spoluvl. podílu ve výši id. 3/7 budovy čp. 38 na st. p. č. 189 (budova - LV 2689)
> spoluvl. podilu ve výší id. 3/7 budovy čp. 39 na st. p. č. 188 (budova - LV 2689)
včetně příslušenství (vedlejší stavby a venkovní úpravy) a movitých věcí
vše v katastrálním území Domažlice, obec Domažlice, okres Domažlice, kraj Plzeňský, vedeném
v katastru nemovítostí Katastrálním úřadem pro Plzeriský kra3, Katastrálnim pracovištěm Domažlice

Popis prodávaných nemovitých věcí: Měšt'anské domy, původní stáři cca 300 let, nacházejicí se
dolní části náměstí - vcentru města Domažlice Jsou částečně podsklepené, dvoupatrové, se
sedlovými střechami, bez využití podkroví.

V roce 1986 byla provedena rekonstrukce subjektem Celní správou (současné Generálni ředitelství
cel), při které došlo k prolnutí vnitřního prostoru budovy čp 38 a budovy čp. 39 Vstup do budovy čp.
38 je z budovy čp 39 a vstup do sklepnich prostor obou budov je z budovy čp 38.

Budovy jsou napojeny na elektrickou energii, kanalízaci, vodu a jsou vytápény ústředním topením
dálkově
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Minimální kupní cena: 3.800.000,00 Kč

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 22.11.2018 do 08:30 hod. včetně
Nutno složit část vyhlašované mínimální kupní ceny ve výši 380.000,00 Kč

Další informace včetně podminek výběrového řizeni a souvisejicí dokumenty jsou kdispozici na
internetové adrese httB//wwy,nat?ií:ikamajeiku.cz nebo na odboru Odloučené pracoviště Domažlice,
Paroubkova 228, na telefonním čísle 379 712 541 p. Josef Hůrka, e-mail: Josef.Hurka@u<svm.cz
V'jVě'n' OLI(12018
Sejmuto:
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Mgr. Ing. Soříý'eírody
ředitelka odboru óP Domažlice

