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O Z N Á M E N Í 
 

o zveřejnění záměru 
 

prodat služební vozidlo: 
značka a model:                        TOYOTA YARIS 

pohon náprav: přední 

karoserie: hatchback, 5 dvéřový 

barva: červená základní 

uvedení do provozu:  10.2007 

najeto:                          96 tis. km 

zdvihový objem: 998 cm3 

výkon: 51 kW 

palivo: BA 95 

Registrační značka: 6T6 7411 
stanovená minimální prodejní cena 64 000,-Kč vč. DPH 

výbava vozidla: 
autorádio, 4 ks kol s letními pneu 15´´, náhradní klíč k vozidlu, centrální zamykání, elektrické stahování 
předních oken, elektricky ovládaná zrcátka, klimatizace manuální, zadní parkovací senzory, dojezdová 
rezerva,     4 ks kol se zimními pneu 15´´, servisní kniha 
 

aktuální stav vozidla: 
pojízdné, exteriér i interiér opotřebovaný úměrně stáří vozidla, lokální poškození karoserie včetně koroze 
 

STK do 9. 9. 2023 
93 063 km – poslední výměna motorového oleje + filtru, brzdové kapaliny 
10. 2022 – výměna zadního dílu výfuku 
 

Kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu bude nejvyšší nabídnutá kupní cena. 
Nabídka bude zveřejněna na www.opava-city.cz  
 

Zájemci o koupi automobilu mohou podat své nabídky s kupní cenou v zalepené obálce na adresu: 
Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava, s označením „Neotevírat – prodej Yaris 6T6 
7411“. 
Lhůta podání nabídky: do 21.11. 2022 do 12:00 hod. 
 

Vozidlo včetně znaleckého posudku je možné si po předchozí telefonické domluvě prohlédnout v areálu 
MMO na ulici Krnovská v Opavě.  
 

Bližší informace: Jiří Cábel, tel.: 604 229 377 
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