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AuKčtrtivyHLÁŠKA
Elektronická aukce se iídí'platným Aukčnímřádem, není-l| stanovenq v tétq Aukčni vyhlášce
jinak. Aukčnířád je v elektronieké.podobě uveřejnón na webových stránkách
Wv..vw,
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Touto ,,,{ukčnívyhláškou.
aukce prosiřednictvím
".;fr,H'lT.n"TailfJ:Á'fiH§-iŤ:řtronlct<é
Elektroniokého aukčníhosystómu
Správce: tJřadu pro z_astupování státu ve věcech majetkových,

se,§idlem Rašínovonábřeží 3gol42,128 00 Praha 2, lČO: 69797111, dostupného nawebových
strá nkách www. náb,idltama glkv.c. 3.
i

Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 04.1a:2l7z2 ve 12:00 hodin.
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 05.10,2022 ve rl2:00 hodin.
Zadavatelem aukce.le tJřaO pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je ,odbor Odtoučenépracoviště Mladá BoleslaÝ,
se sídJem tř. Václava Ktementa 4Ei? ,2g3 01 Mladá Boleslav.
Kontaktní osobou je reférentka Dana Fříbylová, te], č. 326 77g 057 , email:
d a na, pribylovq.@ u,ísvm,cz
ll.

1.

Podmínky účastiv elektronické autci
tJčast velektronieké aukci je ,možná pouze pro registrované uživatele, Étektr:onického
aukčníhosystómu (dále jen ,,EA§"), Způsob registrace je uvoden v Aukčnímřádu

zveřejněnÉrn na webových stránkách www:,nabidkamajetku,cz, ná těchto webových stránkách
je možnétakó registraci provést,
?. Zároveň je podmínkou účastisloženi ěástky na úhradu části kupní ceny (dále jen
,,kaucel') ve smyslu Čl. § oast. 2 písm. c} Aukčníhořádu, a to ve výši 5,260,00.Kč. Kauci
Ize složit pouze bezhotovostním převodem na účetč. 60{5-2220111/0710 tak, aby byla
připsána na účetZadavatele aukce ve lhůtě do DI!Q.,,?]??. Jako variabiínísymbol
a specifický ,symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem
po přihlášenise k elektronické aukci.
3.

4.

V připadě, kdy se Účastník aul<ce nestane Vítězem áukce, a uhradil kauci jinýrn způsobem
než bBzhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaklni osobě čísloúótu, na kter,ý §e rnu
má kauce vrátit. Takto rnusí učinítprostřednictvím e-maitové adresy uvedené v kontaktních
údajíchu svého užívatelskéhoúčiuv EAS, a,to ve lhůtě 5,pracovních dnů ode dne ukončení
elektronické aukce,
Úhrada kaucq v hotovosti do pokladny Zadavatete aukce je nepřípusiná. Kaucije nutné zaslat
časovémpře,dstihu vzh]edem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné
připsání kauce na účetZadavatele aukce je odpovědnosií Uživatele. Případné zdržení
připsáni kauce na účetZadavatele aukce jde k tížiUživatele.

v dostateóném
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lll,
označenívlastníka předmětu aukce'
Česká republika - Úřaa pro zastupování státu ve věcech m4jeikových; se sídlem Rašínovo
nábřeží 3gÓl42,128 0o Praha 2, lČo: 697971í 1
.

"lV,

předmět aukce
je
Předrnětern elektronické aufice
nernovitá věc:
toku umělé
v.k_rj,

struhy, obec Čachovice, vedený u katasirálního úřadu pro středoěeqký kraj, katastrální

pracoViště Míadá Boleslav a zapsaný na LV č, 60000,

Fopís Předmětu aukce:
Fozemek se nachází v Cachovicích, ,v části Struhy. Pozemek je obtižně přlstupný, ležíuprostřed
lužních lu[<. Pozemek se n4.oáází dle územnlho plánu v územívodních ploch a toků, Je to část
bývalého náhonu na řece V]kava. Jeho břehy jsou zarostlé náIetovými stromy a keři. Pgzemek
není vsoučasnédobě nijak využitý. Na pozemku se nenacháze)í žádnéstavby ani vedení
inženýr.ských sítí.Pozemek je přístupný pouze přes pozemky jiných vlastníků, nikoliv po veřejné
komunikaci.

V,

prohlídka předmětu aukce

Prohlídka Předmětu aukce se neuskuteóni;.majetek je volně přistupný.

Vl.
NejniŽšípodání a Přihoz
í. Nejnižšípodáníčini 52,600,00 Kč (slovy: padesátdvatisíošestset korun českých).
2, Přihoz je stanoven na částku minimálně 1.000,- Kč (slovyljedentisíc korun českých).
Vll.
t]častníci aukce,
1. UživatelůmEAS, kteři se do e|ektronické aukce přihtásí, bude jakg Účastníkůmaukce
přidéleno lD účastníkaaukce, které platí pouze pro konkrétníelektronickou aukci, Vstupem
do elektronické aukce l.JĎastník aukce souhlasí s podmínkami Kupní smlouvy.
2.

Kromě prohlášeni podle Aukčníhořádu Úóastník aukce svou účastív e|ektronické aukci
prohlašuje, že nemá vůčiZadavateli aukce dluh, jehož plnění je vynutitelné na základě
vykon,qtelnóho exekučníhqtitulu podle § 40 zákona č,120í2001Sb,,o soudních exekutorech
a exekučníčinností(exekqrčnířád), ve zněnl pozdějšíchpředpísů; v připadě, že dojde
ke změně v tétg skutečnoeti, nebude se účastnitžádnéelektronické aukce v EAs
,a bezodkladně t,yto změny oznámí správci. Existence takového dtuhu můžeblfl důvodem
p,ro odmitnutí uzavření Kupnísmlouvy s Vitězem aukce,

vlll.

1.

2.

Úhrada ceny dosaženév elektronické aukci a převzetí Předmětu aukce
Jestliže Vítěz aukce při přihiašování do elektronické aukce uvedl, že Předmět aukce chce
nabýt dó spoluv|astnictví, musí ve lhůtě do 5 pracovnich _dnů ode dne udólení §ouhlasu
doložit kontaktní osobě souhlas budoucího spoluvlastníka/spoluvlastniků k nabytí
spoluvlastnického podílu na Předmótu aukce v prosté kopii (viz příloha č, 1 AukČníhořádu),
Jesi|iže Vítěz aukce při přihlašování uvedl, že Fředmět aukee chce nabýt do společného
jmění nranželů,musí manže|/ka ve lhůtě do 5 praqovních dnů ode dne udólení §ouhlasu
2í5
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doložit kontaktní osobě své identifikační údaje, Pokud podává nabídku jeden z manželů
a hodlá Kupni smlouvou nabýt Předmět aukce do svého výlučnéhovlastnictví, musí ve lhůtě
do 5 pracgvních dnů od uděleníSouhlacu doložit kontaktníosobě jednu z listin dle óí, 10 odst.
3 písrn, d) Aukčníhořádu.

3.

Vitěz aukce je povinen se dostavit ve lhůtě 10 dnů ode dne udélení Souhlasu na příslušné
pracovíště Zadavatele aukce, prokázat svou totožnost (věetně rodného ěísla) ve smyslu
ól, 10 odst,3 Aukčniho řádu, a p|atně podepsat Kupní smlouvu. Poté je třeba jeden
podepsaný výtisk doruóit s úředně ověřeným podpisem na příslušnépracoviště ve lhůtě
do 10 dnů ode dne podpisu Kupní smlouvy, pokud to AukĎní řád výŽaduje,

4, Vítěz aukce můžepo dohodě

skonta]<tní osobou podepsát Kupní smlouvu za využití
poštovních služeb, Tento požadavek musi Vítěz aukce sdělit do 5 pracovních dnů ode dne
udělení Souhlasu. V takovém případě je Vitěz, aukce povinen vráiit podepsanou Kupní
srnlouvu v požadovanémpočtu výtisků v terrnínu do 14 pracovních dní od doruóení. Jeden
z'výtisků musi v tomto případě být vždy opatřeň úředně ověřeným podpisem. Jestliže
k převodu vlastnic]<ého práva je nutný zápis do katastru nenrovitostí, je Vítěz aukce povinen
z důvodu přípravy návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitosií sdělit své rodné čislo,
a to na formuláři (viz příloha ě. ,l Aukčni vyhlášky), který je zaslán spolu s Krrpní srnlouvou.

5,

Jestliže se Vítězem aukce stane územnísamosprávný celek, tak se'lhůty dle odst, 3 a 4
tohoto článku neuplatní. V takovém případě je Vítěz aukce povinen doručit podepsanou
Kupňí smlouvu v požadovanémpočtu výtisků vtermínu do 14 pracovních dní od schválení
právního jednání orgánem územně samosptávného. celku. V případě, kdy má zástupce
t]zemně samosprávného celku za|ože.ný podpisový vzor na příslušnémkatastrálním úřaděi
ne-musí být žádný z výtisků opatřen úředně ověřeným podpisem.

6.

V případé, že Vítěz aukce tak neučinív těchto lhůiách, nastává Zmaření aukce. Jestliže Vítěz
aukce se síane Zmařitelem ,aukoe, můžebýt vyzván k uzaVření Kupní srnlouvy Účastník
altkc€, kteqý se umístil na dalšímmístó, pokud jím nabídnutá aukčni cena nenínižšínež
90 %
ceny nabídnutéUčastnikem aukce prvnírn v pořadí.

7.

Nejpozději do 15 kalendářních dnů od doruěeni všech výtisků smlouvy podepsaných
kupujícím zajistí Zadavatel aukce podpis smlouvy ze své strany, Zadavate] aukce předá
Kupní sm|ouvu po podpisu poslédní smIuvní stranou do 30 pracovních dnů Ministerstvu
financí CR ke schválení převodu,

8.

Po nabytí platnosti Kupní smtouvy je kupujicí povinen zaplatit Zadavateli aukce aukčnícenu
v plné výši, a to do konkrótně určenéhodaia, pří§emž tato lhůta nebude kratšíneŽ 30 dnů
ode dne gdeslání výZvy ktihradě, a zároveň tato výzva bude kupujícímuzaslána do 15 dnů
ode dne, kdy,tato Kupni smlouva opatřená schválenim převodu Ministerstvem financí ČR
bude doručena prodávajícímu. Přítohou výzvy bude stejnopřs oboustranně podepsané Kupní
smlouvy s případným schválením píevodu od Ministerstva financi'ČR.

9, Po

uděleni Souhlasu Vítězi aukce se neúspěšným Učastníkůmaukce kauce vrací bez
prodlení po udětení §ouhlasu, nejpozději do 10 pr:acovních dnů od ode dne uděíeníSouhlasu,

za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účetZadavatele aukce,
Kauce složená kupujícírn v rámci etektronické aukce na účeťZadavaiele aukce se započte

10, Kupni cena §e, považuje

na úhradu kupní cény,
,11"

Pokud Ministerstvo financí ČR uzavřenou Kupní smlouvu neschváli, kauce se vrací i Vítězi
aukce bez zbytečnéhoodkladu; a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
Úřadu sdělení o neschválení převodu Ministerstvém financl ČR s tím, že ve sděleni neni tJřad

vyzván k doplnéní,

315

12, Kauce propadá kromě situací vymezených v Aukčnim řádu i v připadě,

že Předmět aukce lze
převést pouze do společnéhojmění manželů,avšak druhý z ňanželůve lhůtě 5 pracovních
dnŮ neposkytne své identifikačníúdajenebo odmítne podepsat Kupnísmlouvu.

1.

lx.
závěreěná ustanovení
Tato AukČnívyhláška byla sepsána a je platná pouze pro elektronickou aukci předmětu,
pro néjžbyla tato Aukčnívyhláška vyhotovena.

VeŠkerá práva

a

povinnosti ťJěastníkůaukce, které nejsou v této Aukčnívyhlášce
specifikována, se řídíplatným Aukčnímřádem a souvisejíclmizákony.

MladáBoleslav:

Í-a fu€2

,4:

zadavatéí aukce
Česká republika - UraO pro zastupovánístátu ve věcech majetkových
za kterou právně jedná na základě Příkazu generálního ředitele č. 6t2019,
lng. Jiřina Novotná - ředitelka odboru odloučenépracoviště Mladá Boleslav

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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v platném znění,

: ,.']1a

Formulář přó sdělení rodného čísta(Prohlášení o rodnérn čísle}

EvRopsrcÉuo pnnlAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27, d.ubna 20,16 o ochraně fyzických osob v souvislo§ii §e zpracováním
osobních údajůa o volném pohybu těchto ridajů a Ó zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařizeni
oochraně osobnich údajů),a zákonem 133/2000 Sb., o evidénci obyvatel, vezněni pozdějších
předpisů, prohlašrrji, že mé rodnó čísloje náslqdujícíi
V_souladu sust, ól, 6 odst. 1 písm. b) NAŘIZEN1

RČ:

,_

/

Toto 1,odné ěíslo uvádírn z důvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu
převodu vlastnic]<ého práva, jehož titulern je {vypsat smlouvu - KS; gtJP a její ěíslo), beru na
vědomizákonnost jehó zpraóovánía potvzuji (prohlašuji)jeho správnost, p.resnost a úplnost.
Jméno:

PříjmenI
Trvalý pobyt:

Pódpis;
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