Nabídka dočasně nepotřených nebytových prostor k pronájmu
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 62/2001 Sb. o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších
předpisů, nabízí Státní veterinární správa níže uvedený dočasně nepotřebný majetek
ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušná hospodařit Státní veterinární správa (dále
jen majetek), který je k dispozici u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj právnickým a fyzickým osobám k pronájmu.
Nebytové prostory – ordinace a kancelářské prostory, v Berouně, Na Dražkách 328.
Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí ČR u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Beroun, LV č. 1722, obec Beroun, katastrální území Beroun, ve které
nabízíme následující volné nebytové prostory:
1. Nebytové prostory ordinace nacházející se v přízemí budovy, místnost č. 2 o výměře
13,8 m2, č. 13 o výměře 19,0 m2, č. 14 o výměře 12,7 m2, celková výměra 45,5 m2
a ostatní prostory (chodba). Výše nájemného v místě a čase obvyklé.
2. Kancelářské prostory nacházející se v přízemí budovy, místnost č. 11 o výměře
15 m2, č. 12 o výměře 18,5 m2, celková výměra 33,5 m2 a ostatní prostory (chodba,
příslušenství). Výše nájemného v místě a čase obvyklé.
Kancelářské prostory v Kolíně, Na Svobodném 160, 280 02 Kolín.
Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí ČR Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín, LV č. 4677, obec Kolín, katastrální území Štítary u Kolína,
ve které nabízíme následující volné nebytové prostory:
1. Kancelářské prostory o výměře 14,85 m2, ostatní prostory (chodba, příslušenství).
Výše nájemného v místě a čase obvyklé

Termín prohlídky nemovitostí: nutno dohodnout předem
Kontaktní osoba: ing. Ivan Fencl, tel. 317 742 033
Termín odevzdání nabídek: 14. 10. 2021.

Zájemci o pronájem nabízených nebytových prostor mohou zasílat své písemné žádosti
na adresu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj,
Černoleská 1929, 256 38 Benešov nebo na adresu elektronické podatelny:
epodatelna.kvss@svscr.cz, případně do datové schránky: wx98b5p .

