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Číslo jednací.:  KHSJM 69159/2022/BM/EPO 
Spisová značka:  S-KHSJM 66746/2022/04 
 
Vyřizuje:  Jaroslava Holejšovská 
Tel.:  541 126 421 
Email: jaroslava.holejšovska@khsbrno.cz 
 
 
V Brně dne 23. listopadu 2022 
 

Interní dokument KHS JmK 

 
 

Zveřejněno na: 
 
- webové stránky KHS JmK, 
- portál UZSVM pro prodej majetku státu 
 

 

 
Nabídka trvale nepotřebného majetku OSS a SPO 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako organizační složka státu 
nabízí na základě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti organizačním složkám státu k bezúplatném 
převodu majetek státu v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení vyhlášky       
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
Jedná se o vozidlo Škoda Octavia, RZ 3A7 2544, které je po havárii technicky nezpůsobilé provozu:  
 

Položka  Inventární 

č. 

RZ Rok prvního 

uvedení do 

provozu 

Cena 

pořizovací (Kč) 

Počet 

najetých km 

Škoda Octavia 1.6  M008873 3A7 2544 24.5.2004 581 205,53 260 667 

 
V případě Vašeho zájmu o uvedený majetek nebo o podrobné informace nám sdělte tuto skutečnost 
nejpozději do 8. 12. 2022 na adresu jaroslava.holejšovska@khsbrno.cz, nebo prostřednictvím datové 
schránky ID: jaaai36. Za účelem získání bližších informací o jednotlivých položkách se obracejte 
rovněž na paní Jaroslavu Holejšovskou, tel.: 541 126 421. 
 
Neobdržíme–li žádnou reakci do výše uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o námi nabízený 
majetek není zájem. 
 
S pozdravem 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Přílohy: 
1 – Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti 
3 – ilustrační fotografie 
 
Rozdělovník: elektronický systém UZSVM pro nabídky majetku státu SI 
                      úřední deska KHS JmK 

Ing. Dagmar Smutková, v.r.   
ředitelka  

odboru ekonomicko-provozních činností 
KHS Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně 
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