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Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice IV, Úřad městského obvodu Pardubice IV 

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zveřejňuje záměr prodat vozidlo Škoda Fabia 1,2: 

Vozidlo Škoda Fabia 1,2, osobní automobil, registrační značka 1E3 2102, datum uvedení do provozu 

6.2.2003, ujeté km – stav tachometru: 105 009 km, modrošedá barva, benzinový motor, 5st. převodovka. 

Osobní automobil sloužil k provozu zaměstnanců úřadu a vedení MO Pardubice IV. Jeho technický stav 

a opotřebení odpovídá stáří vozidla. Interiér je částečně poškozený a znečištěný. Na laku vozidla jsou 

patrné provedené opravy laku a karoserie (LP blatník, LP dveře, PZ blatník). Přední nárazník nelícuje, 

je odřený. Zadní nárazník má poškozený lak. Akumulátor má sníženou účinnost. Pravý přední světlomet 

je poškozený, radiomagnetofon je nefunkční, plynové vzpěry pátých dveří jsou nefunkční – snížená 

účinnost. Vozidlo nemá mimořádnou výbavu. 

Podmínky prodeje: 

▪ Nabídky budou přijímány obálkovou metodou. 

▪ Splatnost kupní ceny je nejpozději do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy. K předání osobního 

automobilu doje po úhradě celé kupní ceny na pokladně nebo na účet Městského obvodu 

Pardubice IV. 

▪ Bude vyhověno nejvyšší nabídce; v případě, že zájemce neuzavře kupní smlouvu do 14 dnů ode 

dne výzvy městského obvodu, uzavře městský obvod smlouvu s druhým zájemcem v pořadí.  

▪ Žádost o zakoupení osobního automobilu musí obsahovat přesnou identifikaci zájemce, 

nabídkovou cenu v Kč a předpokládaný způsob i splatnost kupní ceny.  

▪ Náklady spojené s podáním žádosti jdou k tíži zájemce.   

 

Podání nabídky: 

Připomínky nebo nabídka zájemce se doručují v zalepené obálce s názvem „Nabídka na zakoupení 

osobního automobilu Škoda Fabia – „NEOTEVÍRAT“, na adresu Městský obvod Pardubice IV, Bokova 

315, 530 03 Pardubice, nebo na podatelnu Úřadu městského obvodu Pardubice IV, a to nejpozději do 

3.2.2023 do 10.00 hodin. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Nabídky budou otevřeny na 

nejbližším zasedání Rady městského obvodu Pardubice IV, nebude-li rozhodnuto jinak.  

Další informace nebo sjednání prohlídky na ÚMO Pardubice IV, odboru majetku, investic dopravy a 

hospodářské správy v ul. Bokova 315, pan Stanislav Novák, tel 466 859 846. 

 

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV si vyhrazuje právo se od daných podmínek 

odchýlit v důsledku skutečností, které nebyly v době zveřejnění záměru známy. 

 

 
 

Jan Procházka, v.r. 

starosta MO Pardubice IV 

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Schváleno Radou městského obvodu Pardubice IV dne 6. 12. 2022 usnesením č. 32/3 - XII/2022   

 

Vyvěšeno: 20. 1. 2023 

Sejmuto:  


