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Oznámení 

o záměru na odprodej rekonstruovaného, víceúčelového objektu 

p.s. MRS Uherské Hradiště , nejvyšší nabídce . 

 
Předmětný objekt k prodeji č.p. 5, včetně zastavěného a přilehlého pozemku, je zděná přízemní 

budova o třech obytných místnostech , technické místnosti , toalety, velké zastřešené verandy, na 

samém břehu ramene Uhliska.Objekt stojí v klidné části bývalého štěrkoviště Uhliska ,v k.ú. Babice , 

na pozemcích p.č. 1373/1 , 1373/2 a jeho součástí je i pozemek p.č. 1379/107. Přístup k tomuto 

objektu je zajištěn po komunikaci v částečným podílem vlastníka objektu  s  p.č. 1379/109 . 

 
Za stávajícího vlastníka objektu jsou oprávněni jednat :  

Předseda p.s. MRS Uherské Hradiště – Milan Čaja 

Jednatel  p.s. MRS Uherské Hradiště – Milan Býček 

 

Výběrové  řízení na nového majitele se uskuteční obálkovou metodou, nejvyšší nabídnuté ceně 

uchazeče.  

Vyvěšení oznámení o odprodeji na stránkách p.s. MRS Uh.Hradiště je od 1.8.2019  do pondělí 

26.8.2019 do 08.00 hod. Otevření obálek s nabídnutou cenou uchazečů bude neveřejné, za účasti členů 

KRK p.s. MRS v pátek 30.8.2019 .Po vyhodnocení a souhlasu s nejvyšší nabídnutou cenou, uzavře 

p.s. MRS Uh.Hradiště  s novým nabyvatelem smlouvu o prodeji nemovitosti a pozemků a právem 

užívání nemovitosti v režimu soukromého vlastnictví od 1.1.2020. 

Stávající majitel si vyhrazuje právo, při nesouhlasu s nabízenými cenami za objekt touto metodou, 

odstoupit od záměru na odprodej objektu zcela. 

 

Podmínky podání cenové nabídky : 

 uchazeč  musí být fyzickou osobou s občanstvím  v EU 

 Nabídka musí obsahovat celkovou částku za objekt i pozemky v Kč, s výslovným uvedením 

č.p. objektu i p.č. všech pozemků, kterých se cena týká. 

 v nabídce uvede uchazeč o koupi objektu kontaktní údaje - jméno, příjmení, adresu trvalého 

pobytu, příp. kontaktní adresu.   

 základní odrazová cena pro objekt pro zájemce je majitelem stanovena na základě 

zpracovaného Odhadu ve výši  600 tis. Kč.                                                                                                                                        

 

Majitel objektu stanovuje současně termín pro fyzickou prohlídku objektu pro případné 

uchazeče o koupi na :        středu  14.08.2019  od 17.00  do 18.00 hod na místě samém. 

 

Písemné nabídky na koupi objektu doručte do  pondělí 26.08.2019, do 08.00 hod na adresu: 

Moravský rybářský svaz z.s.,  

p.s. Uherské Hradiště 

U Moravy 852 

68601 Uh.Htadiště  (poštovní schránka vedle branky na této adrese) 

 

Obálka musí být v levém horním rohu označena heslem: NEOTVÍRAT-nabídka na odprodej 

objektu Uhliska č.p. 5. 

 

 
       Milan Čaja 
Uh.Hradiště 29.7.2019    předseda p.s. MRS Uh.Hradiště 


