MĚSTO PŘiBOR

ozNÁruEruí

konání veřejného licitačníhořízení

ve dnech
Město Příbor zastoupeno odborem investic a správy majetku oznamuje, že
Za
lokalitě
v
prodeji
nemovitostí
o
řízení
liciiačni
o4.o3.2019 a os.os.áót9 proběhne veřejné
pro
výstavbu
je
pozemků
určených
prodeje
35
školou Npor. Loma v Příboře, Předmětem
rodinných domů.

Veřejné licitačnířízení 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 1B:00 hodin je uveden orientačně, veřejné licitačnířízeníbude ukonČeno

v závislosti na rychlostijeho průběhu.

Aukce jednotlivých nemovitostí budou probíhat následovně:

Pondělí 04.03.2019 pozemky orientaóní číslo:
2, 4, 5, B, 9, 1 1, 12,

h,23,

24, 26, 27 , 28, 29 a 30, v uvedeném pořadí

Úterý 05.03.2019 pozemky orientaóní číslo:
pořadí,
1, 3,-6, 7, 1o, 14,15, 16, ll , rc, rc,20, 22,25,31,32,33, 34, 35 a 36, v uvedeném
Podmínkou účastive veřejném liciiačnímřízeníje zejména:
.i. obeznámení se s právidly prodeje nemovltostí - pozemků v lokalitě Za Šl<olouNPor,
Loma v příboře
.i. odevzdání vyplněného registračního formuláře
Platba
* složenízálohry na kupní Č"nu ue výši 1O O0O Kč na účetč, 6015,2225801l0'100,
musí být na uvedený účetpřipsána nejpozději 03.03.2019 do 24:00 hodin
pravidla, registračníformulář, pokyny pro složenízálohy, karty jednotlivých PozemkŮ a dalŠÍ
informace jŠouk dispozici na xllplŇwplibpr.gLrl9b!.{r/9lalltazil:ejiql-qll:plglr:Ljxlzcltlisttl
Dalšíinformace poskytne:
Lenka Habdasová, oábor lSM, kancelář č. 17, v těchto úředních hodinách:
B:00 - 11:00 12,.00- 17,.00
pondělí, středa
8:00 - 11:00 12.00 - 14,.00
úterý, čtvrtek
po telefonické dohodě.
pátek
teleíon: 556 455 45B
e-mail: habdasova@pribor-mesto. cz
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AUKCE NEMOV|TOSTÍ
vE DNECH 4, - 5.3.2019

pŘíeon

VE VELKÉM sÁtE

KULTURNÍHO DOMU V PŘÍBOŘE

-

ozruÁurruí
o konání veřejného licitačního

íízeni

Město Příbor zastoupeno
odborem investic a správy
majetku oznamuje,
že ve dnech 4.3.2OL9 a 5. 3.2019
proběhne veřejné licitační řízení
o prodeji nemovitosť v lokalitě
Za školou Npor. Loma v Příboře.
Předmětem prodeje
je 35 pozemků.
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