
Oznámení o pronájmu nebo prodeji nemovitostí je zveřejněno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, 

na úřední desce Městského úřadu Skalná a na www.skalna.cz , nejméně po dobu 15-ti dnů. 

 

 
 

 
Město Skalná na základě usnesení Rady města Skalná 

č. RM/06/13/2014 ze dne 03.07.2014, zveřejňuje podle §39 
odst.1 zákona č.128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, záměr prodeje níže uvedených nemovitostí 
 

                                                                                                                                     

 
• byt č. 391/13 v domě č.p. 391,392, na st.p.434 zapsaná na LV č. 647 pro k.ú. a obec 
Skalná, k němuž náleží podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 
5988/241894 na st.p.č. 434 o výměře 935m², zastavěná plocha a nádvoří, a na bytovém 
domě č.p. 391,392, na st.p.č. 434 zapsaný na LV č. 640 pro k.ú. a obec Skalná za kupní 
cenu ve výši 461.469,-Kč 
 
 
• byt č. 391/14 v domě č.p. 391,392, na st.p.434 zapsaná na LV č. 647 pro k.ú. a obec 
Skalná, k němuž náleží podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 
6217/241894 na st.p.č. 434 o výměře 935m², zastavěná plocha a nádvoří, a na bytovém 
domě č.p. 391,392, na st.p.č. 434 zapsaný na LV č. 640 pro k.ú. a obec Skalná za kupní 
cenu ve výši 484.483,-Kč 
 

 
• byt č. 391/15 v domě č.p. 391,392, na st.p.434 zapsaná na LV č. 647 pro k.ú. a obec 
Skalná, k němuž náleží podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 
7874/241894 na st.p.č. 434 o výměře 935m², zastavěná plocha a nádvoří, a na bytovém 
domě č.p. 391,392, na st.p.č. 434 zapsaný na LV č. 640 pro k.ú. a obec Skalná za kupní 
cenu ve výši 608.755,-Kč 
 
 
• byt č. 391/16 v domě č.p. 391,392, na st.p.434 zapsaná na LV č. 647 pro k.ú. a obec 
Skalná, k němuž náleží podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 
7349/241894 na st.p.č. 434 o výměře 935m², zastavěná plocha a nádvoří, a na bytovém 
domě č.p. 391,392, na st.p.č. 434 zapsaný na LV č. 640 pro k.ú. a obec Skalná za kupní 
cenu ve výši 576.645,-Kč 
 
 
• byt č. 392/13 v domě č.p. 391,392, na st.p.434 zapsaná na LV č. 647 pro k.ú. a obec 
Skalná, k němuž náleží podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 
6024/241894 na st.p.č. 434 o výměře 935m², zastavěná plocha a nádvoří, a na bytovém 
domě č.p. 391,392, na st.p.č. 434 zapsaný na LV č. 640 pro k.ú. a obec Skalná za kupní 
cenu ve výši 465.136,-Kč 
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• byt č. 392/14 v domě č.p. 391,392, na st.p.434 zapsaná na LV č. 647 pro k.ú. a obec 
Skalná, k němuž náleží podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 
7952/241894 na st.p.č. 434 o výměře 935m², zastavěná plocha a nádvoří, a na bytovém 
domě č.p. 391,392, na st.p.č. 434 zapsaný na LV č. 640 pro k.ú. a obec Skalná za kupní 
cenu ve výši 620.157,-Kč 
 
 
• byt č. 392/15 v domě č.p. 391,392, na st.p.434 zapsaná na LV č. 647 pro k.ú. a obec 
Skalná, k němuž náleží podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 
6261/241894 na st.p.č. 434 o výměře 935m², zastavěná plocha a nádvoří, a na bytovém 
domě č.p. 391,392, na st.p.č. 434 zapsaný na LV č. 640 pro k.ú. a obec Skalná za kupní 
cenu ve výši 456.937,-Kč 
 
 
• byt č. 392/16 v domě č.p. 391,392, na st.p.434 zapsaná na LV č. 647 pro k.ú. a obec 
Skalná, k němuž náleží podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 
6019/241894 na st.p.č. 434 o výměře 935m², zastavěná plocha a nádvoří, a na bytovém 
domě č.p. 391,392, na st.p.č. 434 zapsaný na LV č. 640 pro k.ú. a obec Skalná za kupní 
cenu ve výši 466.987,-Kč 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 08.07.2014                   Sejmuto: 24.07.2014  
          (podpis)                                                            (podpis)   
 
 
 
 
 
 


