MĚSTO TIŠNOV

Tišnov 23.3.2012

Město Tišnov zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr p r o d a t

dvoupokojový byt č. 923/1 o

výměře 55,70 m2 v suterénu budovy čp. 923, 924 a 925 na ul. Jamborova v Tišnově,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 10/430 na společných částech domu čp. 923,
924 a 925 a na pozemcích parc.č.st. 1011, parc.č.st. 1012 a parc.č.st. 1013 v k.ú. Tišnov.
Prodej bytu bude realizován za podmínek stanovených v Pravidlech prodeje bytů
z majetku města Tišnova.
Prodej proběhne prostřednictvím elektronické aukce.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách
na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a investic, u paní Kateřiny Smetanové,
příp. elektronicky na adrese smetanova@tisnov.cz a na tel. 549 439 850.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí
Zastupitelstva města Tišnova.
Záměr prodeje předmětného bytu byl schválen na jednání Zastupitelstva města Tišnova
dne 22.3.2012 .

Jan Schneider
starosta města Tišnov

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

MĚSTO TIŠNOV

Tišnov 23.3.2012

Město Tišnov zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr p r o d a t volný třípokojový byt č. 1677/2
o výměře 82,60 m2 v přízemí budovy čp. 1677, 1678 na ul. Králova v Tišnově včetně
spoluvlastnického podílu ve výši id 12/190 na společných částech domu čp. 1677, 1678 a
na pozemcích parc. č. st. 1592 a parc. č. st. 1686 v k.ú Tišnov.
Prodej bytu bude realizován za podmínek stanovených v Pravidlech prodeje bytů
z majetku města Tišnova.
Prodej proběhne prostřednictvím elektronické aukce.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách
na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a investic, u paní Kateřiny Smetanové,
příp. elektronicky na adrese smetanova@tisnov.cz a na tel. 549 439 850.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí
Zastupitelstva města Tišnova.
Záměr prodeje předmětného bytu byl schválen na jednání Zastupitelstva města Tišnova
dne 22.3.2012

Jan Schneider
starosta města Tišnov
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

MĚSTO TIŠNOV

Tišnov 23.3.2012
Město Tišnov zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr p r o d a t volný třípokojový byt č. 1677/7
o výměře 85,19 m2 ve 4.patře budovy čp. 1677, 1678 na ul. Králova v Tišnově včetně
spoluvlastnického podílu ve výši id 12/190 na společných částech domu čp. 1677, 1678 a
na pozemcích parc. č. st. 1592 a parc. č. st. 1686 v k.ú Tišnov.
Prodej bytu bude realizován za podmínek stanovených v Pravidlech prodeje bytů
z majetku města Tišnova.
Prodej proběhne prostřednictvím elektronické aukce.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách
na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a investic, u paní Kateřiny Smetanové,
příp. elektronicky na adrese smetanova@tisnov.cz a na tel. 549 439 850.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí
Zastupitelstva města Tišnova.
Záměr prodeje předmětného bytu byl schválen na jednání Zastupitelstva města Tišnova
dne 22.3.2012 .

Jan Schneider
starosta města Tišnov

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

MĚSTO TIŠNOV

Tišnov 23.3.2012

Město Tišnov zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr p r o d a t volný čtyřpokojový byt č.
1723/1 o výměře 92,03 m2 v 1. patře budovy čp. 1722, 1723 a 1724 na ul. Květnická v
Tišnově, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 15/320 na společných částech domu
čp. 1722, 1723 a 1724 a na pozemcích parc.č.st. 1980, 1981, 1982/1 a 1982/2 v k.ú.
Tišnov.
Prodej bytu bude realizován za podmínek stanovených v Pravidlech prodeje bytů
z majetku města Tišnova.
Prodej proběhne prostřednictvím elektronické aukce.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách
na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a investic, u paní Kateřiny
Smetanové, příp. elektronicky na adrese smetanova@tisnov.cz a na tel. 549 439 850.
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit shora uvedený záměr kdykoliv do rozhodnutí
Zastupitelstva města Tišnova.
Záměr prodeje předmětného bytu byl schválen na jednání Zastupitelstva města Tišnova
dne 22.3.2012 .

Jan Schneider
starosta města Tišnov

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

