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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Územní pracoviště v hlavním městě Praze, Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2 

 
 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í 
 

o výběrovém řízení čís. HMS/53/2016 a jeho podmínkách  
na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Holyně 

 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), 
přísluší  hospodařit s níže uvedeným majetkem,  podle ust. § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., 
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
vyhlašuje dne 12.12.2016 

 
výběrové řízení (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky. 

 
1. Prodávaný majetek :  

pozemek parc.č. 343/4, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 114 m
2
, v katastrálním území Holyně, obec 

Praha, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního 
pracoviště Praha.  

2. Popis předmětné nemovitosti:  
Pozemek byl původně zapsán v katastru nemovitostí jako druh pozemku: ostatní plocha, využití: 
dobývací prostor. Na základě sdělení Českého báňského úřadu bylo využití pozemku opraveno na jiná 
plocha. Z hlediska platného územního plánu je pozemek situován v zóně ZMK – zeleň městská 
a krajinná. V konceptu nového územního plánu je pozemek součástí území ZN – plochy nelesní. 
 

3. Minimální kupní cena: 23 000,00 Kč.  
 

4. Termín pro podání nabídek zájemců: do čtvrtka 12.01.2017 do 9,00 hod. včetně. Požadovaný způsob 
doručení nabídky je osobně nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem  

„Výběrové řízení čís. HMS/53/2016 – k.ú. Holyně - NEOTVÍRAT !!!“. 

Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek:  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Územní pracoviště v hlavním městě Praze 
Rašínovo nábřeží 42 
128 00 Praha 2 
 

Případné další informace o nabízeném majetku a „Prohlášení účastníka výběrového řízení“se bezplatně 
poskytnou osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě na kontaktní adrese:  
Územní pracoviště v hlavním městě Praze,  
Rašínovo nábřeží 42,  
128 00 Praha 2, 
na telefonním čísle 225 776 451, 
Ing. Marcela Pistorová,  
e-mail: marcela.pistorova@uzsvm.cz,  
resp. na adrese www.uzsvm.cz, sekce „Prodej majetku“ 
 
 
V Praze dne 08.12.2016 
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