
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

ve smyslu § 18 odst. 1 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích,  z v e ř e j ň u j e

Z Á M Ě R   č.  27/2020
prodej nemovitých věci Královéhradeckého kraje

Pozemků:

st. p. č. 3576 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3577 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3578 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3579 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3580 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
   jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3581 o výměře 18 m2zastavěná plocha a nádvoří
    jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3582 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3583 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3584 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
   jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3585 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
    jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3586 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3587 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3588 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
   jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3589 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
   jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž



st. p. č. 3590 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
st. p. č. 3591 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří
  jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž
vše v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obec Hořice

Informace: A. Toušová, tel. č. 495 817 516
E-mail:       atousova@kr-kralovehradecky.cz

V Hradci Králové 17. 3. 2020

                                                                                    PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
                                                                              hejtman Královéhradeckého kraje
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