MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ

Zveřejnění záměru p r o d e j e
Město Velké Meziříčí zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje:
























bytové jednotky č. 103/9 v bytovém domě č.p. 103 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu č.p. 103
a na pozemku parc.č. 381/1 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 103/10 v bytovém domě č.p. 103 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných částech domu č.p. 103
a na pozemku parc.č. 381/1 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 104/9 v bytovém domě č.p. 104 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných částech domu č.p. 104
a na pozemku parc.č. 381/2 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 104/10 v bytovém domě č.p. 104 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu č.p. 104
a na pozemku parc.č. 381/2 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 105/9 v bytovém domě č.p. 105 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu č.p. 105
a na pozemku parc.č. 389/1 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 105/10 v bytovém domě č.p. 105 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných částech domu č.p. 105
na pozemku parc.č. 389/1 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 113/9 v bytovém domě č.p. 113 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných částech domu č.p. 113
a na pozemku parc.č. 389/2 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 113/10 v bytovém domě č.p. 113 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu č.p. 113
a na pozemku parc.č. 389/2 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 423/9 v bytovém domě č.p. 423 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných částech domu č.p. 423
a na pozemku parc.č. 394/1 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 423/10 v bytovém domě č.p. 423 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu č.p. 423
a na pozemku parc.č. 394/1 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 424/9 v bytovém domě č.p. 424 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu č.p. 424
a na pozemku parc.č. 394/2 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 424/10 v bytovém domě č.p. 424 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných částech domu č.p. 424
a na pozemku parc.č. 394/2 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
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bytové jednotky č. 425/9 v bytovém domě č.p. 425 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu č.p. 425
a na pozemku parc.č. 394/3 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 425/10 v bytovém domě č.p. 425 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných částech domu č.p. 425
a na pozemku parc.č. 394/3 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 426/9 v bytovém domě č.p. 426 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu č.p. 426
a na pozemku parc.č. 394/4 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
bytové jednotky č. 426/10 v bytovém domě č.p. 426 na ul. Hornoměstská včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných částech domu č.p. 426
a na pozemku parc.č. 394/4 v obci a k.ú. Velké Meziříčí
podílu ve výši 1992/10000 na pozemku parc.č. 379/1 a podílu ve výši 1992/10000
na stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna) na pozemku parc.č. 379/1, včetně všech
součástí a příslušenství v obci a k.ú. Velké Meziříčí

Tento záměr byl schválen Radou města Velké Meziříčí na její 59. schůzi dne 26. 4. 2017,
usnesením č. 2057.
Velké Meziříčí, 17. 5. 2017

Ing. Radovan Necid
starosta města
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