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VÁŠ DOPIS ZN.:  

PŘIJATO DNE:           

NAŠE Č.J.: UZSVM/HSM/2022/2018-HSMM

VYŘIZUJE: Šmídová Soňa

ÚTVAR: 5105

TELEFON: +420 481 663 112

E-MAIL: Sona.Smidova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz

Město Harrachov
150
51246  Harrachov

a další obce dle rozdělovníku

DATUM: 18.09.2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HSM/032/2018 na pronájem pozemku                     
p. p. č. 448/1 v  k. ú. Harrachov 
  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Semily 
vyhlašuje dne 19.09.2018 výběrové řízení na zjištění zájemce o pronájem pozemku pozemkové 
parcely č. 448/1 zapsaného na LV 60000 pro katastrální území a obec Harrachov. 

V příloze přikládáme pro Vaši případnou potřebu inzerát a oznámení s bližšími informacemi 
o vyhlašovaném výběrovém řízení.

S pozdravem

            Ing. Jana Háková
  ředitelka odboru Odloučené pracoviště 

Semily
 

Příloha: 
- inzerát
- oznámení



µ#2207/HSM/2018-HSMM@g¸
2207/HSM/2018-HSMM 
Čj.: UZSVM/HSM/1972/2018-HSMM

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
     Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové

odbor Odloučené pracoviště Semily

oznamuje vyhlášení
výběrového řízení č. HSM/032/2018 s aukcí

      na zjištění zájemce o pronájem majetku ve vlastnictví státu, a to:

Pozemek:
 pozemková parcela č. 448/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – 

                                                  sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany – 
                                  rozsáhlé chráněné území, výměra 5.952 m2

zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území a obec Harrachov v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad 
Nisou.

Poslední uživatel předmětného pozemku zpochybňuje skončení užívacího vztahu k tomuto 
pozemku. Předmětný pozemek je dotčen sítěmi technického vybavení – věcná břemena nejsou 
zapsána v katastru nemovitostí. Na pozemku se nachází elektrický rozvaděč, jenž není součástí 
pozemku a není předmětem nájmu.

    

Doba vyhlášení výběrového řízení: od středy 19.09.2018 do úterý 16.10.2018, do 10:00 hod. 
Prohlídka majetku se v tomto případě neuskuteční, neboť pozemek je volně přístupný 
z veřejné komunikace. 

Vyhlášené minimální nájemné za pronajímaný nemovitý majetek: 140.000,- 
Kč/rok

Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“), formuláře: 
„Podmínky výběrových řízení  na pronájem majetku vyhlašovaných Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových“, „Informace pro účastníky výběrového 
řízení a veřejnost k průběhu aukce“, „Nabídka a prohlášení účastníka výběrového 
řízení“ a návrh smlouvy o nájmu majetku obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené 



pracoviště Semily, Bítouchovská 1, 513 14 Semily nebo na webových stránkách: 
www.uzsvm.cz - Nabídka majetku.

Bližší informace:
tel. číslo: 481 663 112 – Soňa Šmídová, e-mail: zdenka.maskova2@uzsvm.cz       

      

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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