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Auxěruí vyHLÁŠxn
Aukce se řídíplatným Aukčnímřádem, není-li stanoveno v této aukěnívyhlášce jinak. Aukění řád
je v elektronické podobě uveřejněn na webouých stránkách www.nabidkamajetku.cz,
I.

Termín konání aukce
Touto ,,Aukění vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukěního
systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkorných, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390142, Nové Město, 128 00 Praha 2, lČO: 69797111, dostupného na webových
stránkách www, nabidkamaietku. cz.
Zahájen! aukce se stanovuje na den 26.5.2021 v 13:00 hodin.
Ukončeníaukce se stanovuje na den 27. 5. 2021 v 't3:00 hodin,
Kauce musí být připsána na úěet zadavatele do 25, 5. 2021.

Zadavatelem aukce je_Česká republika - Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příslušným pracovištěmZadavatele aukce je odbor Odlouěené pracoviště HavlíčliůvBród.
Kontaktní osobou je Radka ondráčková., tel.: 569 471 126, e-mail:
radka. ondrackova@uzsvm.cz

Podmínky,il!""ti v aukci
1.

tlě.ast v aukcije
ry1ž!ápouze pro registrované uživatele Elektronického aukčníhosystému
(dáJe j9n ,,EAS*). ZpŮsob registrace je uveden v Aukčnímřádu zveřejněném na we'bových

stránkách www.nabidkamajetku. cz, natěchto webových stránkách je inožnétaké registiaci
provést.
2

Podminkou úěasti složeníěástky
lloYnj.e
smYslu Cl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního

na rjhradu ěásti kupní ceny-Káuci
(dá|e jen ,,kauce,,) ve
řádu, a to ve výši 90 odo,- Kě.
l2e siožit póu.e
bezhotovostnÍm převodem na ričet č. 6115-7126511jo71o tak, aby byla připsána na úěet
Zadavatele aukce ve lhůtě do 25, 5.2O2L Jako variabilní symbol a spécifiórý symbol každý
uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k áukci.

tJhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavalele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné
zaslat v dostateČnéměasovém předstihu vzhledem ke lhůiám mezibankovních Óřevodů;
vČa_snéPřiPsání kauce na rlčet Zadavatele aukce je odpovědností uživatele. pnpaoné
zdženípňpsání kauce na riěet zadavatele aukce jde k iížiuživatele.

Oznaěen í nvn rljléou"te !e au kce

ěeská.rePubli!. - Úrad p_ro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeŽi 390142, Nové Město, 128 OO Praha 2, lčo: 6g7gi111,2a 'kterou právně jedná
|ng_. Milan Málek, ředitel odboru Odloučenéacoviště HavlíčkůvÉrod, pověreňy
ná zarráo!
Příkazu generá|ního ředitele ě,612019, v

účinnt znění.

lV.

předmět aukce
Předmětem elektronické aukce jsou:

Pozemkv:
o pozélŤlékpozemková parcela éíslo2312, o výměře 94 m2, druh pozemku zahrada,
způsob ochrany zemědělský půdnífond
o pozéltlok pozemková parcela ěíslo 616/19, o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využitíostatní komunikace
o pozeffi€k stavební parcela číslo10, o r{měře 150 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, součástíje stavba: Dobrohostov, č. p. 8, bydlení

zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysoěinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště
HavlíčkůvBrod na listu vIastnictví ě. 60000 pro obec Lípa a katastrální územíDobrohostov,

včetně všech součástía přísIušenství,
zejména
bydlení, vedlejšístavby (hospodářská část - stodola),
venkovních
elektro, voda, kanalizace - septík, zpevněné plochy, oplocení, plotová
vrata, plotová vrátka, věšák na prádlo) a trvalých porostů.
Nedílným předmětem prodeje jsou dále movité věci bez hodnoty nacházejícíse v domě ó. p. 8
v k. tl. Dobrohostov a obci Lípa (dále jen ,,předmětný majetek").

popis předmětu aukce:
Jedná se o pŮvodní zemědělskou usedlost, obytná část má charakter rodinného domu,
ktery l9 jednopodlažní, obdélníkovéhopůdorysu, nepodsklepený, bez zřizeného podkroví,
se sedIovou střechou. V domě se nachází jedna bytová jednotka (vstup, kuchyně, 2x pokoj,
koupelna, WC, samostatná sprcha). Vytápění je lokální elektrické, rozvod studené i teplé vodý,
elektrický bojler. Obec Dobrohostov nemá kanalizaci, dům je napojen na septik. Na obytnou ěáŠt
navazuje hospodářská část - stodola, dříve užívaná pro skladování zemědělských plodin a zčásti
užívanájako chlévy, dnes užívanájakosklad sezónních věcí a dílna.
Stavby jsou podstandardně vybavené a morálně zastaralé, některé prvky krátkodobé živostnosti
byly .v prŮběhu životníhocyklu stavby průběžně nahrazovány, Stavebně technický stav je
zhorŠený,. úměrný stáří a použitým materiálům, stavební údžbanebyla v pos|e-dní doĚě
pravidelně prováděna. Stáří staveb je cca 100 let. Dům je přístupný z veřejné komunikace.

|rŮ!az energetické nároěnosti budovy Dobrohostov ě. p. 8, 582 57 Lípa dte zákona
é.40612000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je k nahtédnutí u kontaktní
osoby.
Vlastníkem výŠeuveden_ého majetku je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu
má Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídtem Rášínovo nábřeží 3gol42,
Nové Město,128 00 Praha 2, !čo: 697 97 111,

prohlídka orY;rnnu aukce
1

2,

Prohlídka předmětu aukce se uskuteění na místě samém, a to: dne 6, 5. 2021od í3:00 do
14:00 a 13. 5. 2021 od 13:00 do 14:00. Případný dalšítermín prohlídky předmětu aukce je
možný po dohodě s kontaktní osobou.

Úěastníci prohlídek jsou povinni dodžovat zásady bezpeěnosti
požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

a

ochrany jejich zdraví,

Vl.
Nejnižšípodání a Přítroz
1.

NejniŽŠÍPodání Činí890 000,00 Kč (slovy: osm set devadesát tisíc korun českých),

2,

Přihozje stanoven na ěástku minimálně

1O OO0,0O Kě (slovy:

deset tisíc korun óeských).

Vll.

úěastníclaukce

1.

UŽivatelŮm EAS, kteří se do aukce přihlásí, bude jako účastníkům
aukce přiděleno
lD ÚČastníka aukce, které platí pouze pro konkrétníaukci. Vstupem do aukce úěastník
souhlasí s podmínkami kupní smlouvy.

2,

Kromě prohlášení podIe Aukěního řádu úěastníksvou úěastív aukci prohlašuje, že nemá vůči
Zadavate|i aukce dluh, jehož plnění je vynutitelné na základé vykonatelného exekuěního titulu
podle § 40 zákona ě.12012001 Sb,, o soudních exekutorech a exekučníěinnosti (exekuění
řád), ve znění pozdějších předpisů; v případě, že dojde ke změně v této skutečnosti, nebude
se účastnitžádnéaukce v EAS a bezodkladně tyto změny oznáml správci. Existence
takového dluhu můžebýt důvodem pro odmítnutí uzavření kupní smlouvy s Vítězem aukce.

Vlll.
Úhrada ceny dosaženév aut<ci a převzetí předmětu aukce

1. Jestliže Vítěz aukce při přihlašování do aukce uvedl,

že

předmět chce nabýt
do spoluvlastnictví, musí ve lhůtě do 14 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu ooloŽit
kontaktnÍ osobě souhlas budoucího spoluvlastníkďspoluvlastníků k nabytí spoluvtastnického
podílu na předmětu aukce v prosté kopii (viz příloha ě, 1 Aukčníhořádu).

2,

JestliŽe VÍtěz aukce při pňhlašování uvedl, že předmět aukce chce nabýt do společného
jmění manŽelŮ, musí manže!/ka ve lhůtě do 14 pracovních dnů ode dne-uděleni souhlasu
doloŽit kontaktní osobě své identifikační ridaje. Pokud podává nabídku jeden z manželů
a hodlá kupní smlouvou nabýt předmět aukce do svého uýlučnéhovlastnictví, musí ve lhůtě
do 14 pracovních dnŮ od udě]ení souhlasu doložit kontaktní osobě jednu z listin ole čl, to
odst. 3 písm. d) Aukčního řádu.

3.

VÍtěz aukce je povinen se dostavit ve lhůtě do 30 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu
pracoviště Zadavatele aukce, prokázat
ng
ného čísta)
9ř!slu.šn§,
ve smyslu Cl. 10 odst. 3 Aukěního řádu, a platně
třeba jedeň
podep§aný výtisk doručit s úředně ověřeným podpisem
ve lnďtě do
14 dnŮ ode dne podpisu kupní smlouvy, pokud to Aukění řád vyžaduje, Ustanovení předchú
YětY _se nelztahuje na osoby se založeným podpisovým vzorém na příslušnémkatastrálním
úřadě.

svou
podepsat
h

4. VÍtěz aukce

mŮŽe Po dohodě s kontaktní osobou podepsat kupní smlouvu za využilí
PoŠtovníchsluŽeb. T9nto požadavek musí Vítěz aukce sděiit oo 5 pracovních dnů ooeí oné
udělení souhlasu. V takovém případě je \
smlouvu v požadovaném poětu výtisků v
z výtisků musí v tomto případě být vžd
Vítězem aukce fyzická osoba, je povin
katastru nemovitostí sdělit své rodné
vyhlášky), ktený je zaslán spolu s kupnísmlouvou.

5.

JestliŽe se VÍtězem aukce stane Územní samosprávný celek, tak se lhůty dle odst. 3 a
4
neuPlatnÍ. V takovém PříPadě je Vítěz aukce povinen doručit podepsanou kupní smlouvu
u do 14 pracovních dnů od schválení právního jednání
celku, V případě, kdy má zástupce Územně
ový vzo na příslušnémkatastrálním úřadě, nemusí být
ým pod; isem,

6.

VPřÍPadě, ŽeYÍtézaukce nedodžívýše uvedené termíny, nastává zmaření aukce. Jestliže
se VÍtěz aukce stane Zmařitelem aylge, můžebýt vyzván'k uzavření kupní smlouvy rieásinJŘ
aukce, kt9Ú se umÍstil na dalšímmístě, pokud jim náoionutá aukění cená není nižšinež90
ýo
ceny nabídnutéúčastníkemprvním v pořadí.

7.

d
podpis
smluvn

vních

vy podepsaných kupujícím
ukce předá kupní sinlóuvu
příslušnémuministerstvu

8.

Po nablí platnosti kupní smlouvy je kupujícípovinen zaplatit Zadavaieli aukce aukění cenu
v plné výši, a to do konkrétně určenéhodata, přičemžtato lhůta nebude kratšínež 30 dnů
ode dne odeslání výzvy kúhradě, azároveň tato výzva bude kupujícímuI zaslána do 10 dnů
ode dne, kdy tato kupní smlouva opatřená schválením převodu příslušnýrn ministerstvem
bude doruéena Zadavateli. Přílohou výzvy bude stejnopis oboustranně podepsané kupní
smlouvy s případným schválením převodu od příslušnéhoministerstva.

9. Po

udělení souhlasu Vítězi aukce se neúspěšnýmúčastníkůrnkauce vrací bez prodlení
po udělení souhlasu, nejpozději do 10 pracovních dnů od ode dne udětení souhlasu na úěet,
ze kterého byla kauce připsána.

10. Kupní cena

se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účetZadavatele aukce.

Kauce složená kupujícím v rámci elektronické aukce na účetZadavatele aukce se započte
na úhradu kupní ceny.

11.

Pokud přísluŠnéministerstvo uzavřenou kupní smlouvu neschválí, kauce se vrací i Vítězi
aukce bez zbyteěného odkladu, a to nejpozději do 1O pracovních dnů odr* dne doručení
sdělení Zadavateli o neschválení převodu ministerstvem, s tím, že ve sdělení není Zadavatel
vyzván k doplnění.
situacívymezených vAukčnímřádu iv případě, že přeelmět aukce lze
Převést pouze do spoleČnéhojmění manželů,avšak druhý z manželůve ilrůtě 14 pracovních
dnŮ neposkytne své identifikační údaje nebo odmítne podepsat kupnísmlguvu,

12. Kauce propadá kromě

kupnícena, věetně případného příslušenstvía dalšíchzávazků kupujícího,
uhrazena, předá zadavatel aukce spolu s kupujícím ka,iastrálnímu úřaeju jeclno vyhoíoveni
kuPní smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízenío povolení vkladu vlastnictého práva do

13, Poté, co bude celá

katastru nemovitostí.

14.Podléhá-li kupní _sT|9gvq..uveřejnění vregistrr.l smiuv podle zákoria č. 34012015 Sb.,
o zvláŠtníchPodmínkách ÚČinnosti něktených smluv, uverřejňování těchto srir{uv a o registiu
smluv (zákon o registru smluv), ve znění cozdějších předpisti, utleřejňuje kupní .*řouuu
v registru smluv Zadavatel aukce,

lX"

závěrečná ustanover.lí

1. T3l9

Au[ČnÍ_vYhlá_Ška byla
v článku lv. předmět aukce.

2. VeŠkerá Práva

a

sepsána a je platná pouze pro aukci předmětu uvedeného

povinnosti účastníků
aukce, které nejsou v této Aul<ění vyhlášce

specifikována, se řídíplatným Aukěním řádem a souvisejícími žákony.

V Hav]íčkově Brodě dne:
lng. Milan Málek
zadavatel aukce
Česká republika - t]|.9 pro zastupovánístátu ve věcech majetkových
za kt_erou.PrÉYlC jedná lng. Milan Málek, ředitel odboru odlóuěeně pracoviště HavlíěkůvBrod,
na základě Příkazu generálního ředitele é.6t2o19, v účinnémznění

Formulář pro sdělení rodného čísla(prohlášení o rodném ěísle)

l

RČ:

Toto rodné číslouvádím z důvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu
..,, beru
převodu vlastnického práva, jehož titulem je kupní smlouva čj .,
jeho
přesnost
a
Úplnost.
správnost,
na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvzuji (prohlašuji)
Jméno:
Příjmení:
Trvalý pobyt:

Podpis:
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