PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 10. září 2019
S/OM/3347/18/MT

ZÁMĚRKRAJE
Prodej pozemků označených jako st. p. č. 540/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 971 m2,

jehož'součástí je stavba beze čp/če průmyslový objekt, st. p. č. 2152 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 63 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če pj-ůmysloyý objekt, p. p. č. 2176
ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1. 886 m2, p. p. 6. 2177 ostatní plocha - jiná plocha
o výměře 439 m2, vše v obci a k. u. Přelouč, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
Pardubickéhokraje formou veřejné dražby.

Cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem činí
2, 500. 000 Kč
Jedná se o budovu bývalé truhlárny a skladu kovu s přilehlými pozemky v průmyslovém areálu
v Přelouči.

Pardubický kraj vlastní dále v tomto areálu podíl ve výši id 1/8 pozemku označeného jako p. p. č.
2240 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1. 450 m2 v obci a k. u. Přelouč Tento pozemek je

príjezdovou komunikací do průmyslového areálu, jehož část je předmětem Převodu-, vzhledem.
k tomu, že Pardubický kraj je pouze spoluvlastníkem pozemku, nemůže být podíl na komunikaci
nabídnut společně s předmětnými nemovitostmi.

Bližší informace o konání veřejné dražby budou zveřejněny po případném schválení záměru
Zastupitelstvem Pardubického kraje formou dražebm vyhlášky dle zákona č. 26/2000 Sb.

Jde o majetek pro Pardubický kraj nepotřebný ve smyslu ustanovení § 17 odst 2 zákona
č. 129/2000 Sb, o krajích a v souladu s ustanovením § 18 citovaného zákona je záměr převodu
vlastnického práva k tomuto majetku zveřejněn vyvěěením na úřední desce Krajského úřadu
Pardubickéhokraje. Případná vyjádření k tomuto záměrukrajeje možné předložit písemným podáním
k 'řukam"lng. - Moniky Tobiášové'na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního
řádu a investic, a to nejpozději do 14. 10. 2019.
Ing. Miroslav Vohlídal
vedoucí odboru majetkového, stavebního
řádu a investic
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