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1. Vyhlašovatel 

1.1 Vyhlašovatelem výběrového řízení je: 

 

Auction reality a dražby, s.r.o.,  

IČ: 291 03 398 

kancelář: Františkánská 7, 301 00 Plzeň 

 

2. Předmět výběrového řízení / Předmět prodeje 

2.1 Předmětem výběrového řízení je výběr kupujícího, kterému bude prodána 

následující nemovitost: 

 - pozemek č. 301, jehož součástí je stavba č.p. 172 v katastrálním území Plzeň, 

obec Plzeň, zapsaný na LV č. 43010 v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň město. 

 

4. Seznámení se s předmětem prodeje 

4.1 Zájemci se mnou s žádostí o prohlídku obracet na Mgr. Josefa Balína LL.M., tel. 

737 158 834, e-mail: info@auctionreality.cz. 

   

5. Základní informace 

5.1 Základní informace o nemovitosti: 

Název předmětu prodeje: Nemovité věci zapsané na LV  43010 pro k.ú. Plzeň 
Adresa předmětu prodeje: Sedláčkova 172/6 
 301 00 Plzeň 
LV: 43010 
Kraj: Plzeňský 
Okres: Plzeň-město 
Obec: Plzeň 
Katastrální území: Plzeň 
 

5.2 Vlastník nemovitosti: 

 paní Claudia Maria Goffart 

Niefeldstrasse 38a 

458 94 Gelsenkirchen, Německá spolková republika 
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5.3. Popis nemovitosti 

Pozemek parc.č. 301 o výměře 364m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je 
stavba: Vnitřní Město čp. 172, způsob využití objekt bydlení, zapsáno na LV č. 
43010 pro k.ú. Plzeň, obec Plzeň u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 
Katastrální pracoviště Plzeň město. 
Jedná se o řadovou vnitřní budovu bytového domu, přípojka vody, kanalizace, plynu 
a elektro z veřejných sítí. 
 
Řadový vnitřní bytový dům je podsklepený, má tři nadzemní podlaží. V přízemí jsou 
tři prostory sloužící k podnikání, které jsou pronajmuty směrem do ulice a směrem 
do vnitrobloku. V patrech domu jsou byty, které jsou již delší dobu prázdné v 
převážně původním, horším stavu. Bytový dům z roku 1915, již dříve byly prováděny 
částečné rekonstrukce (ústřední vytápění, sociální zařízení, střešní krytina apod.), v 
poslední době již bez oprav a bez údržby. Bytový dům je v přízemí v prostorách 
sloužících k podnikání do ulice a do vnitrobloku v běžném, dobrém stavu, a v 
patrech pak v horším až špatném stavu, krov ve špatném stavu, napaden 
dřevomorkou.  
 

5.4. Pronajaté prostory  

V přízemí domu se nachází tři prostory sloužící k podnikání.  

a) Prostor do ulice po levé straně z pohledu z ulice je pronajímám dosavadnímu 

nájemci od roku 2014. Měsíční nájemné činí 17.000,- Kč netto. 

b) Prostor do ulice po pravé straně z pohledu z ulice je pronajímám dosavadnímu 

nájemci od roku 2016. Měsíční nájemné činí 16.000,- Kč netto. 

c) Prostor do vnitrobloku je pronajímám dosavadnímu nájemci od roku 2018. 

Měsíční nájemné činí 12.000,- Kč netto. 

 

6. Fotografie domu 
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7. Zaměření vnitřních prostor nemovitosti 

Nedílnou součástí této prezentace je rovněž zaměření domu. 

 

Auction reality a dražby, s.r.o.  


