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Veřejná dražba na prodej majetku v kat. území Načeradec – žádost o zveřejnění

V příloze této písemnosti Vám zasíláme oznámení o konání opakované dražby                  
č. S/D10/2019 k veřejné dražbě, kterou vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, na den 10. 9. 2019, na zpeněžení níže 
uvedeného majetku, zapsaného na LV 60000 pro katastrální území a obec Načeradec: 

Pozemky
- parcela č. st. 48 o výměře 1415 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí       

je stavba:  Načeradec, č.p. 1, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 48

- parcela č. st. 50/2 o výměře 109 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
je stavba:  Načeradec, č.p. 171, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 50/2

- parcela č. st. 356 o výměře 31 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí       
je stavba:  bez čp/če , garáž, stavba stojí na pozemku p.č.: st. 356

- parcela č. st. 357 o výměře 37 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí       
je stavba:  bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 357

- parcela č. st. 358 o výměře 180 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí     
je stavba:  bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 358

- parcela č. st. 359 o výměře 74 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí       
je stavba:  bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 359

- parcela č. 50 o výměře 14382 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

- parcela č. 205/1 o výměře 13646 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

včetně všech součástí a příslušenství.

Dovolujeme si Vás požádat o zveřejnění přiloženého oznámení o konání opakované 
dražby, včetně související mapy KN, neprodleně po obdržení na úřední desce a rovněž             
na elektronické desce Vašeho úřadu, a o její sejmutí dne 10. 9. 2019. 



Oznámení o konání opakované dražby s doplněnými daty vyvěšení a sejmutí prosíme 
neprodleně po sejmutí zaslat zpět na adresu odboru Odloučené pracoviště Benešov, která           
je uvedena v záhlaví tohoto oznámení. 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

  Ing. Marie Hájková
ředitelka odboru Odloučené pracoviště Benešov

Přílohy
oznámení o konání opakované dražby č. S/D10/2019
kat. mapa

 
Rozdělovník
Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
Město Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Městys Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice
Obec Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Městys Čechtice, nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov
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