
 
 
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 č. HMS/003/2020 s následnou  aukcí a jeho podmínkách  

na zjištění zájemce o převod majetku  v katastrálním území  Slivenec 
 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen “Úřad“), 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, po splnění všech zákonných podmínek,  

 
vyhlašuje dne   24. 1. 2020   

             
výběrové řízení (dále též „VŘ“) na převod  dále uvedeného majetku ve vlastnictví  České republiky. 
 
1. Převáděný  majetek 

 

• budova č.e. 111, rod. rekr., stojící na cizím pozemku parc.č. 1310/22 (LV 1311), zapsána na LV 

60000 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, KP Praha, k. ú. Slivenec, obec Praha 

 

2. Popis majetku  
Jedná se o zahrádkářskou chatku, resp. ruinu zahrádkářské chatky v chatové zahrádkářské osadě 
„Višňovka“ situované na svažitém terénu na okraji k. ú. Slivenec při ulici K Homolce                                             a  
V Dolích.  
Do osady je zavedena elektřina a vodovod.  
Chata je přízemní s předsazenou verandou, nepodsklepená, podlaha prkenná a PVC, zasklení jednoduché, 
zčásti i okenice. Chata není napojena na žádné inž. sítě, delší dobu neužívaná, zanedbaná, pozemek 
svažitý.  
V souladu s §3056 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náleží předkupní 
právo k prodávanému majetku vlastníkovi pozemku – Hlavnímu městu Praha. 
 

V případě zájmu se prohlídka prodávaného majetku uskuteční po předchozí telefonické domluvě.               

 
3. Minimální cena za převod : 85.000 Kč  
 
4. Předání nabídek  
Nabídky budou přijímány  v  pracovních  dnech  do  24. 2. 2020  do 09,00 hod. včetně, bez ohledu na  
způsob  doručení. Na  nabídky  přijaté  po  tomto  termínu  nebude  brán  zřetel.   Požadovaný   způsob 
doručení  nabídky   je   osobně  nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem  

 
„Výběrové řízení s aukcí č. HMS/003/2020  - 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. 
Podrobné podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na adrese www.uzsvm.cz, sekce nabídka majetku. 
Případné další informace o nabízeném majetku 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 225 776 475, Magdalena Páralová, e-mail: magdalena.paralova@uzsvm.cz, 
resp. na adrese www.uzsvm.cz 
 
V Praze dne  6. 1. 2020 
  

  
Mgr. Ivana Kubíčková, ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu, v. r.   
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