
MĚSTO vyšší BROD

Na základě § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Město Vyšší Brod opakovaně záměr

prodeje
bytu do osobního vlastnictví

Údaje o bytu:

Byt 1. kategorie č. 2 v panelovém domě č. p. 311 na st. p. č. 487 v k. ú. Vyšší
Brod v ulici Pohraniční stráže v 1. nadzemním podlaží /přízemí/.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem Města Vyšší Brod na jeho 29. zasedání dne 13. září
2010, usnesením Č. II/22

Velikost: Celková plocha - 72,91 m2, 3 pokoje, předsíň, hala, lodžie, další
příslušenství.

K vlastnictví bytu náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu
č. p. 311 a pozemku st. p. č. 487.
Byt je volný k nastěhování, odprodán bude obálkovou metodou dle "Pravidel
prodeje bytového fondu Města Vyšší Brod" schválených ZM dne 7.9.2009

Nejnižší možná nabídka: 600 000,- Kč
Zájemci podají svou nabídku podatelně MěÚ Vyšší Brod v uzavřené

obálce, která bude řádně označena textem:

N e O t ev í r a t - prodej bytu v č. p. 311

do 11.10. 2010, 12.00 hodin.

Veřejné otevírání obálek a vyhodnocení nabídek se koná v pondělí
11.10.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Vyšší Brod.

Kupující se zavazuje k úhradě nabídnuté ceny bytu do 30ti dnů ode dne
schválení prodeje zastupitelstvem Města Vyšší Brod.
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Zájemci si mohou byt prohlédnout po dohodě s p. J. Štěpánem IOdbor vedlejšího
hospodářství MěÚ Vyšší Brod/, tel.: 380 746 468

mobil: 606 261 679

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

15. 09. 7010

Ing. Mil áleš '
s osta

MĚSTO VYšší SROD
Mlru 250, 382 73 VyUj Brod

rto: 00246191
Drt: CZ00246191

-10-

15. 09. '70, 1f1Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Pořadové číslo zveřejnění: j',;d) /10
podpis osoby,která
informaci
zveřejnila a
sejmula:
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Údaje o bytu Č. 2 č.p. 311
Jedná se o byt Č. 2 v domě č.p. 311 o velikosti 3+1 I. kategorie, který je
umístěn v prvním nadzemním podlaží ( přízemí)
Celková plocha s příslušenstvím je: 72,91 m2

Jednotka Č. 2 se skládá z:

kuchyně
pokoj
pokoj
pokoj
předsíň
hala
koupelna
WC
sklepní kóje č.2
lodžie č. 2/9

2
11,05 m

2
12,32 m

2
20,60 m

2
12,32 m

2
5,17 m

2
7,92 m

2
2,56 m

2
0,97 m

Vybavení jednotky:
a) vana
b) umyvadlo
c) WC mísa s nádrží
d) míchací baterie
e) radiátory
f) listovní schránka
g)zvonek
h) domácí telefon
i) lapač par
j) vodoměry

1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení
spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 72,91 m

2
, přičemž

do této výměry se nezapočítává plocha užívané sklepní kóje a lodžie.

K vlastnictví jednotky patří veškerá jeho vnitřní instalace:
potrubní rozvody studené vody k rozbočce ve stoupačce procházející
bytem včetně míchacích baterií
potrubní rozvody teplé vody k rozbočce ve stoupačce procházející

bytem
potrubní rozvody odpadů k rozbočce ve stoupačce procházející bytem
elektroinstalace k jističi v rozvodné skříni pro bytovou jednotku
rozvody ústředního vytápění včetně radiátorů a termostatických hlavic
k rozbočce ve stoupačce procházející bytem
podlahová krytina, nenosné příčky, bytové jádro, dveře a okna
nacházející se uvnitř bytu
vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény

K vlastnictví jednotky Č. 2 dále patří spoluvlastnický podíl na společných
částech domu o velikosti 7291/85118.



SITUACNí VÝKRES č.p. 311

1.NP
---_. -~------

9. 12. 1 předsíň 5,17 m2

1,37 1,37 2 kuchyně 11,05 m2

11. 4. 3 WC 0,97 m2

1,37 4 koupelna 2,56 m2

13

1
14

1
16

l:11 113. 5 hala 7,92 m2

schodiště vchod sušárna 6 pokoj 12,32 m21,37

~

5. 7 pokoj 12,32 m2

0,99 1,37 8 pokoj 20,60 m2

9 lodžie 4,29 m2

10 kuchyně 11,63 m2

17

1
19

I
11 koupelna 2,00 m2

chodba sklep 12 pokoj 20,44 m2

13 schodiště 19,66 m2

1/1 I I I I 1. 8. 14 vstup 16,30 m2

1,37 1,37 15 kola-kočárky 20,44 m2

10. 14. 16 sušárna 15,15 m2

d 14 15 18 1,37 1,37 17 chodba 5,09 m2

1/12 I vstup kola - prádelna 7. 6. 18 prádelna 20,44 m2

1/11 kočárky 1.37 1.37 19 sklep 33,12 m2

1/10 jednotka číslo: 1.

jednotka číslo: 2.


