LICITA s.r.o., Keřová 7, 301 00 Plzeň
tel: 777 707 310, 777 618 187

LICITA

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI
id.1/2 pozemku o výměře 21m2 v Sirkařské ul., Sušice, okr. Klatovy

V rámci likvidačního řízení z pozůstalosti nabízí LICITA s.r.o. k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/2
na pozemku parc.č. 377/38 v k.ú. Sušice, okres Klatovy. Pozemek-ostatní plocha, je zapsán na LV č. 5142 pro
obec a katastrální území Sušice, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Klatovy. Na pozemku o celkové výměře 21m2 stojí nedokončená a nezkolaudovaná stavba řadové garáže.
Pozemek je situován v Sirkařské ulici v Sušici

Prodej nejvýhodnější nabídce.
Lhůta pro podávání nabídek končí 31.07.2018 v 15:00 hod.
Podrobné informace a pokyny k podávání nabídek si zájemce o koupi vyžádá u LICITA s.r.o.
Podrobné a doplňující informace k předmětu prodeje a ke koupi předmětu prodeje jsou uvedeny níže.
Specifikace předmětu prodeje
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl v rozsahu id.1/2 na nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 5142 pro katastrální území Sušice, obec Sušice, vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, specifikovaných takto: pozemek parc.č. 377/38, neplodná
půda/ostatní plocha o výměře 21 m2, vč. všech součástí a příslušenství, kterými je nedokončená a
nezkolaudovaná stavba řadové garáže. Důležité ! Spoluvlastníkovi pozemku svědčí předkupní právo.
S ohledem na skutečnost, že je předmět prodeje prodáván v rámci likvidace pozůstalosti, bude prodán
kupujícímu ve stavu, jak „stojí a leží“.

Další podrobné a doplňující informace, možnost sjednání prohlídky
Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o., IČ: 26328500, sídlem i provozovnou Keřová
360/7, Severní Předměstí, Plzeň, e-mail: , tel. 377 227 979.
Kontaktní osobou pro podání bližších informací i sjednání prohlídky předmětné nemovitosti je Bc. Aneta
Hájková, tel. 777 009 922 (377 22 7979), e-mail: licita@licita.cz
Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu.
Likvidační správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje.

V Plzni 13.07.2018

LICITA s.r.o.

