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µ∀1228.ΝΥΡ.1/06,ΝΥΡΛ?χ¸ 
2339/OVS/2017-OVSM  
 
Obec Dolní Bečva 
340 
75655  Dolní Bečva 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

PŘIJATO DNE:  

NAŠE Č.J.: UZSVM/OVS/2659/2017-OVSM 

  

VYŘIZUJE: Popelková Kateřina 

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem 

TELEFON: +420 571 428 051 

E-MAIL: Katerina.Popelkova@uzsvm.cz 

DAT.SCHRÁNKA: c4nfs5n 

DATUM: 20.9.2017 
 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OVS/004/2017 
 
V příloze Vám zasíláme na vědomí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OVS/004/2017 
s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku: 
 

· parcela č. st. 220, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území,  
součástí je stavba: Prostřední Bečva, č.p. 218, rod. dům, 
stavba stojí na pozemku p.č. st. 220 

· parcela č. 1799/8, trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, 
· parcela č. 1821/1, trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, 

 
v katastrálním území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, vedené u Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, a zapsané na listu vlastnictví č. 60000. 
 

· spoluvlastnický podíl o vel. id. 10/24 pozemku parcela č. 1799/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, rozsáhlé chráněné území, 

 
v katastrálním území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, vedené u Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, zapsané na listu vlastnictví č. 53. 
 
Po skončení výběrového řízení nám, prosím, Oznámení vraťte s vyznačením data jeho 
vyvěšení a sejmutí. Děkujeme za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
 
                   JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová 
       ředitelka odboru Odloučené pracoviště Vsetín 
 
 
Přílohy: 

- Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí 
- Návrh kupní smlouvy – nemovité věci 
- Návrh kupní smlouvy – movité věci 



- Informace pro účastníky VŘ a veřejnost v průběhu aukce 
- Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných ÚZSVM 
- Nabídka a prohlášení účastníka VŘ – FO 
- Nabídka a prohlášení účastníka VŘ – PO 
- Výpis z KN, informace o parcele 
- Snímek katastrální mapy 
- Foto 
- Průkaz energetické náročnosti 
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