město Jílové

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

Město Jílové zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů
ZÁMĚR PRODAT NEMOVITOST
pozemek st.p.č. 162 vč. stavby č.p. 139 (budova OMH , B. Němcové) a část p.p.č. 943/1
v k.ú. Jílové u Děčína

Adresa
Katastrální území
Užitná plocha
Pozemek
Cena

: B.Němcové č.p. 139, 407 01 Jílové
: Jílové u Děčína
: 402 m2
: st.p.č. 162 o výměře 982 m2
a část p.p.č. 943/1 o výměře 403 m2
: minimálně ve výši znaleckého posudku tj. 1.691.110 Kč
+ výdaje spojené s prodejem nemovitosti
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Mírové nám. 280

407 01 Jílové

Popis nemovitosti :
Jedná se o objekt, ve kterém je kancelář OMH + 2 šatny pro zaměstnance, sklady, dílna a garáž pro
dopravní prostředky OMH. Objekt je umístěn mezi ulicemi B. Němcové a Sněžnická, ze které je přístup
do dvora, z ulice B.Němcové je hlavní vstup do objektu a vjezd do garážového stání s dílnou. Jedná se
zděnou budovu převážně přízemní s různými výškami střech. Část objektu je podsklepená, tudíž střední
část je podsklepena, stropy nad sklepem jsou dožilé (dřevěné trámové). Objekt má své sociální zařízení
pro zaměstnance (oddělené ženy a muže) + sprchový kout, skladové prostory pro materiál a prostředky
údržby, dále pak garáž a dílna pro opravy a údržbu dopravních prostředků OMH. Objekt je napojen na
veř. rozvod elektro, vodu, kanalizaci a plyn. Vytápění ÚT na plyn (vlastní plynový kotel), TUV elektrický
boiler. Fasáda vápenná a stříkaný břízolit, vnitřní omítky vápenné. Stáří objektu je přes 80 let, je v
dobrém stavebně technickém stavu, udržovaný.
Objekt se nachází v centrální části města je vhodný pro podnikatelskou činnost z oblasti služeb nebo
stavebních řemesel.
V případě dotazů volejte : 412 557 735 Ing. Libor Teplan, vedoucí odboru SMŽP, email:
osmzp@mujilove.cz
Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem města Jílové na jeho 17. zasedání dne 27.6.2017, usnesením
č. 404/2017/Z (bod č. 9). Opakované zveřejnění bylo schváleno usnesením č. 528/2018/Z (bod č.11) pod
písmenem C a na 22. jednání dne 10.4.2018.
Zájemci o koupi nemovitosti se mohou písemně k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do
31.5.2018 MěÚ Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové.
Město Jílové si vyhrazuje možnost se od těchto podmínek odchýlit.

Miroslav Kalvas v.r.
starosta města Jílové
Vyvěšeno na úřední desce: 4.5.2018
Sejmuto z úřední desky dne: …………..
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