
 

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ 
 
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY,  
BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY 
 

 

 

µ∀0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ¸ 
1876/HSM/2013-HSMM  
 
Obec Kořenov 
480 
46849  Kořenov 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

PŘIJATO DNE:  

NAŠE Č.J.: UZSVM/HSM/1729/2013-HSMM 

  

VYŘIZUJE: Skrbková Marie 

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem 

TELEFON: +420 481 663 115 

E-MAIL: marie.skrbkova@uzsvm.cz 

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz 

DATUM: 16.5.2013 
 
Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/90/2013 – 1. kolo na pronájem nemovitostí v k.ú. 
Harrachov 
    
 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Semily 
vyhlašuje dne 16.5.2013 - 1. kolo výběrového řízení na zjištění zájemce o pronájem   pozemků 
pozemkových parcel č. 1030/81, 1030/82, 1030/84, 1030/85, 1030/86 1030/88, 1030/89, 
1030/91 a částí pozemků pozemkových parcel č. 1030/55, 1030/80, 1030/83, 1030/90 
zapsaných na LV č. 60000 v katastrálním území Harrachov.  

 
Z důvodu zajištění maximální informovanosti Vás žádáme o zveřejnění Oznámení popř. 

inzerátu a Přílohy č. 1 k NS na Vaší informační desce a po uplynutí termínu pro podání nabídek 
jeho vrácení zpět Odloučenému pracovišti Semily, včetně vyznačení dat vyvěšení  a sejmutí.  
 

Za spolupráci předem děkujeme.  
 
S pozdravem 
 

 
 
 
 

 JUDr. Danuše Hůlková 
                                                                                               ředitelka  
                                                                                        Odloučeného pracoviště Semily 
 
 
 
 
Přílohy:  

- oznámení o VŘ  
-  inzerát 
- Příloha č. 1 k NS 
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µ∀047/.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?∃¸ 
1580/HSM/2013-HSMM 
Č.j.: UZSVM/HSM/1473/2013-HSMM 

 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové 

odbor Odloučené pracoviště Semily 
 

oznamuje vyhlášení 
 

výběrového řízení č. HSM/90/2013 - 1. kolo  
na zjištění zájemce o pronájem majetku státu, a to: 

pozemky: 
· pozemková parcela č. 1030/81, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň, 

způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území o výměře 385 m2,  

· pozemková parcela č. 1030/82, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň, 
způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území o výměře 167 m2,  

· pozemková parcela č. 1030/84, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň, 
způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území o výměře 327 m2,  

· pozemková parcela č. 1030/85, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území o výměře 490 m2,  

· pozemková parcela č. 1030/86, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území o výměře 1.473 m2,  

· pozemková parcela č. 1030/88, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území o výměře 636 m2,  

· pozemková parcela č. 1030/89, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území o výměře 1.350 m2,  

· pozemková parcela č. 1030/91, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň, 
způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území o výměře 2.419 m2,  

· část pozemkové parcely č. 1030/55 o výměře 3.760 m2, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití – zeleň, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území,  

· část pozemkové parcely č. 1030/80 o výměře 202 m2, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití – zeleň, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území,  

· část pozemkové parcely č. 1030/83 o výměře 77 m2, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití – zeleň, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území,  

· část pozemkové parcely č. 1030/90 o výměře 665 m2, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území,  

 
zapsaného na LV č. 60000 pro katastrální území a obec Harrachov v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec           
nad Nisou. 
 
 
 
Pozemky a části pozemků nabízené k pronájmu jsou vyznačeny v příloze č. 1. 
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Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,              
tj. od 16. 5. 2013 do 12. 6. 2013 včetně (příjem nabídek při osobním podání do 15,00 hod.),            
na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště 
Semily. 

Minimální nájemné za pronajímaný nemovitý majetek činí: 1.080.000,- Kč/rok. 
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení, formulář „Prohlášení účastníka 
výběrového řízení“, vzor „Nabídky na pronájem majetku“ a typové nájemní smlouvy obdrží 
zájemci osobně na Odloučeném pracovišti Semily, Bítouchovská čp. 1, 513 14 Semily       
nebo  na webových stránkách: www.uzsvm.cz - Prodej majetku. 

 

Bližší informace:  

tel. číslo 481 663 115  

Marie Skrbková, DiS.,  

e-mail: marie.skrbkova@uzsvm.cz                                          

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto: 
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