
 
 
 
 
 

MĚSTO PŘÍBOR 
 

O Z N Á M E N Í 
o konání veřejného licitačního řízení  

 
 

Město Příbor zastoupeno odborem investic a správy majetku oznamuje, že ve dnech 
20.09.2018 a 21.09.2018 proběhne veřejné licitační řízení o prodeji nemovitostí v lokalitě Za 
školou Npor. Loma v Příboře. Předmětem prodeje je 36 pozemků a právo stavby 
k pozemkům dle § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
 
Veřejné licitační řízení se koná ve velkém sále Kulturního domu Příbor.  
 
Program pro oba dny: 
07:00 – 09:00 hodin registrace účastníků 
09:00 – 18:00 hodin aukce jednotlivých nemovitostí 
 
Časový údaj 18:00 hodin je uveden orientačně, veřejné licitační řízení bude ukončeno 
v závislosti na rychlosti jeho průběhu. 
 
Aukce jednotlivých nemovitostí budou probíhat následovně: 
 
Čtvrtek 20.09.2018 nemovitosti orientační číslo: 
2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28, 29 a 30, v uvedeném pořadí 
 
Pátek 21.09.2018 nemovitosti orientační číslo: 
1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 35 a 36, v uvedeném 
pořadí. 
 
Podmínkou účasti ve veřejném licitačním řízení je zejména: 

 obeznámení se s Pravidly prodeje nemovitostí – práva stavby a následného prodeje 
pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře 

 odevzdání vyplněného registračního formuláře 
 složení zálohy na kupní cenu ve výši 10 000 Kč na účet č. 6015−2225801/0100, platba 

musí být na uvedený účet připsána nejpozději 19.09.2018 do 12:00 hodin 
 
Pravidla, registrační formulář, pokyny pro složení zálohy, karty jednotlivých pozemků a další 
informace jsou k dispozici a ke stažení na http://www.pribor.eu/obcan/lokalita−za−skolou−
prodej−pozemku/ 
 
 
Další informace poskytne:  
Lenka Habdasová, odbor ISM, kancelář č. 17, v těchto úředních hodinách: 
pondělí, středa  8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 
úterý, čtvrtek   8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 
pátek     po telefonické dohodě. 
telefon: 556 455 458 
e−mail: habdasova@pribor−mesto.cz 
 
Ing. Jaroslav Šimíček, v. r. 
vedoucí odboru ISM 
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