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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň

O Z N Á M E N Í
o výběrovém řízení čís. PKV/008/2011 – 2. kolo a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území a obci Stříbrná
Prodávaný majetek:

Budova č. p. 25 stojící na pozemku st. parc. č. 160 a pozemek st. parc. č. 160
v k. ú. a obci Stříbrná, vedené u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální
pracoviště Sokolov a zapsané na LV č. 60000.

Popis předmětných nemovitostí: Budova č. p. 25 známá pod názvem „Zámeček“ byla
vystavěna na přelomu 19. a 20. století. Nachází se na okraji obce Stříbrná. V době výstavby to
byl luxusní objekt bydlení, který svým vnějším i vnitřním vzhledem měl budit dojem loveckého
zámečku. Objekt je z malé části podsklepen, přízemí je zděné, patro a zastřešení jsou dřevěné
konstrukce. Budova byla několik desetiletí využívána jako škola v přírodě pro mladší žáky.
Pozemek je z části zastavěn budovou, zbývající část je nádvořím. V průběhu roku 2010 byla ve
vzdálenosti cca 400 m vybudována a dána do provozu sedačková lanovka, která spojuje lyžařský
areál Bublava s lyžařským areálem ve Stříbrné.
Minimální kupní cena: 1.700.000,- Kč
Prohlídka nemovitostí se uskuteční: 26.1.2012 v 11:00 hod. a dne 16.2.2012 v 11:00 hod.
Povinný obsah nabídky je zveřejněn v úplném znění Oznámení o výběrovém řízení
č. PKV/008/2011 – 2. kolo a jeho podmínkách, které je k dispozici na internetových stránkách
www.uzsvm.cz.
Nedílnou součástí nabídky je složení kauce ve výši 170.000,- Kč.
Nabídky budou přijímány do: 1. 3. 2012 včetně.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky osobně nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem:
„Výběrové řízení čís. PKV/008/2011 – 2. kolo – k. ú. Stříbrná - NEOTVÍRAT !!!“.
Nabídky zasílejte na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní
pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň.
Otevírání obálek se může zúčastnit každý, kdo prokáže, že podal nabídku (v případě nabídky
podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění za ni jednat). Otevírání obálek se
uskuteční dne 6.3.2012 v 9:40 hod. na Územním pracovišti Plzeň, Radobyčická 14, 1. patro,
zasedací místnost č. 215.
Bližší informace na tel. č. 352 676 247 (Ing. Matkovčíková) nebo 352 676 222 (Ing. Vodolánová).
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