
Poř. č. Název Rozměry Cena/1 ks
1  2 ks umyvadlo bílé s pákovou baterií 52 x 38 cm 150,-
2 1 ks umyvadlo bílé  s pákovou baterií 50 x 41 cm 150,- 
3 1 ks umyvadlo bílé 50 x 32 cm 100,-

4 1 ks umyvadlo béžové 45 x 34 cm 100,-
5 1 ks umyvadlo bílé s pákovou baterií 59 x 44 cm 150,-
6 1 ks vanička do sprchového koutu 80 x 80 cm 100,-
7 3 ks radiátory  š 40 cm , v 60 cm 100,-
8 1 ks konvektor - elektrické topné těleso na stěnu 70 cm x 45 cm 200,-
9 1 ks vnitřní bílé dveře levé 60 cm 100,-

10 1 ks vnitřní bílé dveře pravé 60 cm 100,-

11
1 ks deska z nerezu s dřezem, pákovou baterií a dvouplotýnkovým 

vařičem d 100 cm , š 60 cm 200,-
12 1 ks boiler na ohřev vody v 67 cm, průměr 43 cm 200,-
13 1 ks lednice (60 x 60 x 60) cm 200,-

14
1 ks dvoudílná železná vrata + dvířka (původní vrata na bývalé 

skládce)
15 1 ks nádoba železná  za traktor - zimní posyp solí

16 1 ks držák a plast. nádoba za traktor - rozstřik solného roztoku 

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na úřední elektronické desce ve stejném termínu

Záměr prodeje nepotřebného materiálu Obce Tchořovice

Zájemci se mohou informovat na OÚ Tchořovice v době úředních hodin nebo na tel. č. 725 883 262 nejpozději do 

29.července 2016. . 

Ve Tchořovicích 29. 6. 2016

Eva Křivancová v. r., starostka

Obec Tchořovice nabízí k prodeji nepotřebný materiál: 

za cenu železného šrotu
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