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DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod PKÚ 

Hrbovická 2, Hrbovice 

403 39  Chlumec 

Chlumec 2023-03-15 

 

 
 
 

 
 
 

Popis: 
 
Pozemky p. č. 468/7 o výměře 4 842 m2, p. č. 480/8 o výměře 1 882 m2, vše ostatní plocha, 
ostatní komunikace, zapsané na LV č. 72 pro k. ú. Strupčice, obec Strupčice, pozemek p. č. 
497/73 ‒ ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 260 m2, zapsaný na LV č. 96 pro k. ú. Nové 
Sedlo nad Bílinou, obec Vrskmaň, pozemek p. č. 212/52 ‒ ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 7 m2, zapsaný na LV č. 71 pro k. ú. Sušany, obec Strupčice, pozemek p. č. 94/46 ‒ 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 879 m2, zapsaný na LV č. 93 pro k. ú. 
Komořany u Mostu, obec Most, pozemky p. č. 163/119, o výměře 939 m2, p. č. 163/124 
o výměře 691 m2, vše ostatní plocha, jiná plocha, zapsané na LV č. 3735 pro k. ú. Střimice, 
obec Most, pozemky p. č. 606/13 o výměře 1 740 m2, p. č. 625/2 o výměře 984 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 424 pro k. ú. Louka u Litvínova, obec Louka 
u Litvínova, Ústecký kraj. 
 
 
Cena:  
Minimální navrhovaná převodní cena: 2 164 354,00 Kč bez DPH. Cena byla stanovena na 
základě znaleckého posudku. Náklady za vypracování znaleckého posudku činí 15 800,00 Kč 
+ DPH v zákonné výši. 
 
Kontakt: 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec 
 
Kontaktní osoby: 
Ivana Řechtáčková, tel.: 475 672 512, e-mail: rechtackova@diamo.cz  
 
Platnost nabídky: od 16. 3. 2023 do 29. 3. 2023 do 12.00 hodin.  
 
Poznámka: „přímý převod oprávněnému zájemci“ 

 

 

Úplatný převod práva hospodařit s nemovitým majetkem   
 
‒ pozemků p. č. 468/7 a p. č. 480/8 v k. ú. Strupčice  
‒ pozemku p. č. 497/73 v k. ú. Nové Sedlo nad Bílinou  
‒ pozemku p. č. 212/52 v k. ú. Sušany  
‒ pozemku p. č. 94/46 v k. ú. Komořany u Mostu, obec Most 
‒ pozemků p. č. 163/119 a p. č. 163/124 v k. ú. Střimice  
‒ pozemků p. č. 606/13 a p. č. 625/2 v k. ú. Louka u Litvínova 

 


