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MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ 
 
 
 

 

  
  

 
 

Město Sezimovo Ústí 
zastoupené starostou města Mgr. Ing. Martinem Doležalem 

zveřejňuje záměr  

p r o d e j e 
 

byt č. 608/11, o velikosti 3 + 1, I. kategorie, 

v 5. nadzemním podlaží, čp. 608, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí  

Minimální výše kupní ceny ve výši 1.490.000 Kč 

Splatnost kupní ceny je stanovena nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy 

Dispozice bytu:  

celková podlahová plocha – 116,23 m2 

pokoj -  39,87 m2, pokoj – 31.09 m², pokoj – 14,17 m², obytná kuchyň - 7,26 m2, předsíň - 10,16 m2, 

koupelna -  5,09 m2, WC -  1,37 m², lodžie – 3,48 m², sklep – 3,74 m² 

Vybavení bytu: 
2 ks vodoměr na TUV, vodoměr na STV, 11 ks termostatické hlavice, 11 ks IRTN, sporák el., kuch.linka 

Poznámka: 

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí 12. 3. 2018 od 15.00-15.30 hod a ve středu 21. 3. 2018 

od 15.00 – 15.30 hod  

 

Hodnotící kritéria výběrového řízení: 

 nabídka výše kupní ceny (v Kč)  

 

Způsob přihlášení do výběrového řízení: 

 písemná žádost musí být předána na podatelnu Správy města Sezimovo Ústí, Průmyslová ulice č. p. 

1095, 391 02 Sezimovo Ústí nejpozději do 23. 3. 2018 do 11 hod. 

 žádost musí být předána v zalepené obálce. Obálka musí být označena na čelní straně heslem „Neotvírat 

– byt č. 608/11“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa. 

 Požadavky na obsah žádosti o pronájem bytu:  

1. Jméno a příjmení žadatele, rodné číslo, trvalé bydliště, státní občanství.  

2. Nabídka výše kupní ceny (v Kč). 

3. Zpáteční adresa žadatele a telefonní spojení. 

4. Souhlas žadatele se zpracováním jeho osobních údajů (jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé 

bydliště) pro vnitřní potřeby pronajímatele a pro informování veřejnosti, vše s ohledem na zákon 
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č.106/1999 Sb., - o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zejména pak se 

zveřejněním jeho osobních údajů v případě prodlení s placením kupní ceny. 

5. Podpis žadatele.  

 

Ostatní podmínky výběrového řízení: 

 do výběrového řízení nebudou zařazeny žádosti, které nebudou splňovat uvedené náležitosti 

 ve výběrovém řízení budou akceptovány pouze nabídky fyzických osob 

 manželé nebo osoby příbuzné v linii přímé mohou podat na jeden byt pouze jednu nabídku 

 vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze žadatelů, případně neuzavřít s žádným žadatelem 

kupní smlouvu s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou stranou sankcionováno 

 vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení (i bez udání důvodu) 

 podané nabídky do výběrového řízení nebudou žadatelům vráceny 

 další informace je možno získat na Správě města Sezimovo Ústí: 

p. Jiří Stejskal (č. t. 381 200 436, 725 769 860) 

p. Eva Podroužková (č. t. 381 200 437, 725 769 857)  

 

V Sezimově Ústí dne 20. 2. 2018 

 

 

 

                                      otisk úředního razítka                                Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. 
                                                                                                                                 starosta 
 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 


