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město Český Krumlov                  
 

OZNÁMENÍ 
o výběrovém řízení 

 
na prodej pozemk ů v průmyslové zón ě v Českém Krumlov ě 

 
1) Prodávaný majetek: 
 pozemky parc. č. 312/9 - orná půda o výměře 18.684 m2 a PK parc. č. 312 o výměře 18.936 m2, vše v 

k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov. Jedná se o pozemky převážně v průmyslové zóně.  

2) Minimální kupní cena: 1.500,-- Kč/m2 

3) Povinný obsah nabídky u činěné účastníkem: 
1. U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro 

doručování včetně telefonu a případně e-mailu, u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, 
jméno a funkce statutárního orgánu a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a případně 
e-mailu, výpis z obchodního rejstříku (případně platný výpis z jiného zákonem stanoveného 
rejstříku) 

2. Nabízená výše kupní ceny za metr čtvereční. 
3. Dokumentace investičního záměru ve formě studie. Investiční záměr musí být v souladu s 

platným územním plánem města Český Krumlov a dále se "Závaznými podmínkami účasti 
státního rozpočtu, stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu" ze dne 30.1.2006, vydané v 
souvislostí s čerpáním dotací pro rekonstrukci Tovární ulice v r. 2005.  

 
4) Předání nabídek a kontaktní adresa vyhlašovatele: 

Nabídky podané poštou budou přijímány v termínu do 31.12.2011 kdy rozhodující je datum doručení 
nabídky vyhlašovateli. Nabídky podané osobně budou přijímány v termínu do 31.12.2011 do 12.00 
hodin na adrese: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov. Na nabídky 
přijaté po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky: osobně 
nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem: „Výb ěrové řízení, prodej 
pozemk ů v k.ú. P řísečná - Domoradice – NEOTVÍRAT!“  
 
Nabídky zasílejte na adresu : 
Městský úřad Český Krumlov 
Kaplická 439 
381 01  Český Krumlov. 

 
5) Výběr nabyvatele: 

V případě více zájemců rozhodne výše nabídnuté kupní ceny a kvalita investičního záměru. 
 
6) Závěrečná ustanovení: 

1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně měnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové 
řízení zrušit a odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu.  

2. Změnu podmínek výběrového řízení nebo jeho zrušení vyhlašovatel uveřejní stejným způsobem, 
kterým vyhlásil podmínky, včetně lhůt.  

3. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.  

Případné další informace s podrobnostmi o vyhlášeném výběrovém řízení a s podrobnostmi o 
nabízeném majetku se bezplatně poskytnou osobám, které projeví zájem, a to na adrese:  
Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov 
tel. 380 766 605 
email: miroslav.valach@mu.ckrumlov.cz 
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vyvěšeno: 
 
sejmout:    
 


