Předmět prodeje
věci nemovité:
Pozemky
























Parc.č. 642/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 975m2; součástí pozemku je stavba čp 55,
jiná st., v obci Holasice
Parc.č. 642/2, o výměře 722m2, ostatní plocha
Parc.č. 642/3, o výměře 108m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp. če,
jiná st.
Parc.č. 642/4, o výměře 99m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp. če,
jiná st.
Parc.č. 643/18, o výměře 159m2, ostatní plocha
Parc.č. 643/36, o výměře 320m2, ostatní plocha
Parc.č. 643/39, o výměře 55m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp.
če, jiná st.
Parc.č. 643/61, o výměře 55m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp.
če, jiná st.
643/1, o výměře 3495 m2, ostatní plocha
643/21, o výměře 2318 m2, ostatní plocha
643/23, o výměře 1413 m2, ostatní plocha
643/33, o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp. če, tech.
vyb.,
643/37, o výměře 400 m2, ostatní plocha
643/41, o výměře 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp. če, tech.
vyb.,
643/42, o výměře 392 m2, ostatní plocha
643/52, o výměře 186 m2, ostatní plocha
643/58, o výměře 157 m2, ostatní plocha
649/32, o výměře 683 m2, ostatní plocha
649/34, o výměře 327 m2, ostatní plocha
649/39, o výměře 737 m2, ostatní plocha
649/55, o výměře 587 m2, ostatní plocha
649/67, o výměře 89 m2, ostatní plocha
649/8, o výměře 496 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp. če, jiná
st.
Budovy, které nejsou součástí pozemku






Budova bez čp/če, jiná st. stojící na parcelách 642/3, 642/4, 642/39, 642/61, k.ú. Holasice
Budova bez čp/če, tech. vyb., stojící na parcele 643/33
Budova bez čp/če, tech. vyb., stojící na parcele 643/41
Budova bez čp/če, jiná st. stojící na parcele 649/8
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věci nemovité:









pozemek parc. č. 641/1 o výměře 1232 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
bez čp/če, průmyslový objekt
pozemek parc. č. 641/4 o výměře 221 m2 ostatní plocha
pozemek parc. č. 641/9 o výměře 217 m2 ostatní plocha
pozemek parc. č. 643/7 o výměře 23 m2 zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je budova
bez čp/če, jiná st.
pozemek parc. č. 643/44 o výměře 400 m2 ostatní plocha
pozemek parc. č. 643/46 o výměře 533 m2 ostatní plocha
pozemek parc. č. 643/56 o výměře 462 m2 ostatní plocha
pozemek parc. č. 643/57 o výměře 271 m2 ostatní plocha
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