INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek:
část pozemku parc. č. 31/3 zast. pl. o výměře 402 m2, dle geometrického plánu
č. 4722-22/2019 ze dne 18. 4. 2019 pozemek parc. č. 6446 zahrada o výměře 402 m2,
v k. ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk, za minimální kupní cenu ve výši
381 900 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Záměr bude zveřejněn i v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí
prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 7. 1. 2021 do 8. 3. 2021
do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat
ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova
„neotvírat – cenová nabídka – Šternberk“. Na obálce musí být rovněž uvedena
doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly
Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 8. 3. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 7. 1. 2021 do 8. 3. 2021
Zveřejněno: 7. 1. 2021
Svěšeno:

kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

________________________________________________
*Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte
název nabídky.
Pro další jednání v předmětné záležitosti prosím uveďte do nabídky Vaši přesnou adresu a telefonický kontakt,
popřípadě e-mailovou adresu.
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