M STO P ÍBOR
OZNÁMENÍ
o konání ve ejného licita ního ízení
M sto P íbor zastoupeno odborem investic a správy majetku oznamuje, že ve dnech
04.03.2019 a 05.03.2019 prob hne ve ejné licita ní ízení o prodeji nemovitostí v lokalit Za
školou Npor. Loma v P íbo e. P edm tem prodeje je 35 pozemk ur ených pro výstavbu
rodinných dom .
Ve ejné licita ní ízení se koná ve velkém sále Kulturního domu P íbor.
Program pro oba dny:
07:00 – 09:00 hodin registrace ú astník
09:00 – 18:00 hodin aukce jednotlivých nemovitostí
asový údaj 18:00 hodin je uveden orienta n , ve ejné licita ní ízení bude ukon eno
v závislosti na rychlosti jeho pr b hu.
Aukce jednotlivých nemovitostí budou probíhat následovn :
Pond lí 04.03.2019 pozemky orienta ní íslo:
2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28, 29 a 30, v uvedeném po adí
Úterý 05.03.2019 pozemky orienta ní íslo:
1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 35 a 36, v uvedeném po adí.
Podmínkou ú asti ve ve ejném licita ním ízení je zejména:
obeznámení se s Pravidly prodeje nemovitostí – pozemk v lokalit Za školou Npor.
Loma v P íbo e
odevzdání vypln ného registra ního formulá e
složení zálohy na kupní cenu ve výši 10 000 K na ú et . 6015-2225801/0100, platba
musí být na uvedený ú et p ipsána nejpozd ji 03.03.2019 do 24:00 hodin
Pravidla, registra ní formulá , pokyny pro složení zálohy, karty jednotlivých pozemk a další
informace jsou k dispozici na http://www.pribor.eu/obcan/lokalita-za-skolou-prodej-pozemku/

Další informace poskytne:
Lenka Habdasová, odbor ISM, kancelá . 17, v t chto ú edních hodinách:
pond lí, st eda
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý, tvrtek
8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
pátek
po telefonické dohod .
telefon: 556 455 458
e-mail: habdasova@pribor-mesto.cz

