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Celková cena: 7 000 000 Kč za
nemovitost

Cena za m²: 175 Kč

ID zakázky: N00454

Aktualizace: 26.04.2019

Plocha pozemku: 40000 m
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Prodáme pozemky v Hradci Králové, Slezském Předměstí. Jedná se o ucelené pozemky o celkové

výměře přes 40.000 m2. Na pozemky je přístup přímo z hlavní veřejné komunikace, v aktuálním

územním plánu HK jsou pozemky vedeny z převážné části jako orná půda, v malé výměře pak jako

pastviny. Prodej proběhne formou prodeje 100 % podílu na společnosti, která tyto pozemky vlastní

(společnost byla založena pouze za účelem nákupu těchto pozemků a nevykonává žádnou

podnikatelskou činnost).

Stěhujete se? Mrkněte na 10 rad, které vám ušetří starosti, peníze i čas.

Kontaktovat:
GENERA s.r.o.
Mobil: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email

GENERA s.r.o.

ulice Husova 1354/49, 46001 Liberec - část obce Liberec I-Staré Město

http://www.genera.cz

Více o společnosti »

Na tento inzerát jste již odpověděli 25. 4. 2019
Odpovědět znovu

Prodej pole 40 000 m²
ulice Bratří Štefanů, Hradec Králové - část obce Slezské
Předměstí

7 000 000 Kč (175 Kč za m²)
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12. 5. 2019 Seznam nemovitostí na LV | Nahlížení do katastru nemovitostí

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=N4lcbnxktaCgJa9Qp5EATd_xb-80Bs9UOpEJ_HfeOvhfyFdZWy-lrZq8Qh0iECpIN7W… 1/1

Seznam nemovitostí na LV

Číslo LV: 20464

Katastrální území: Slezské Předměstí [646971]

Zobrazení v mapě

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

J O L A, a.s., Riegrovo náměstí 1499, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové

Pozemky

Parcelní číslo

870/6

871/1

872/1

873/1

874/5

876/2

876/8

879/1

879/4

Stavby

Na LV nejsou zapsány žádné stavby.

Jednotky

Na LV nejsou zapsány žádné jednotky.

Práva stavby

Na LV nejsou zapsána žádná práva stavby.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Hradec Králové⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.05.2019 15:00:00.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗ 
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.5 build 0
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