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AUK

NÍ VYHLÁŠKA

Aukce se ídí platným Auk ním ádem, není-li stanoveno v této auk ní vyhlášce jinak. Auk ní ád
je v elektronické podob uve ejn n na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.
I.
Termín konání aukce
Touto „Auk ní vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prost ednictvím Elektronického auk ního
systému Správce: Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo
náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, I O: 69797111, dostupného na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz.
Zahájení aukce se stanovuje na den 1. 9. 2020 v 10:00 hod.
Ukon ení aukce se stanovuje na den 2. 9. 2020 v 10:00 hod.
Zadavatelem aukce je Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových.
íslušným pracovišt m Zadavatele aukce je Územní pracovišt
nám stí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem, Mírové

Kontaktními osobami jsou
Radek Voborský, tel: 416 921 519, e-mail: radek.voborsky@uzsvm.cz a
Ing. Klára Patyková, tel: 416 921 529, e-mail: klara.patykova@uzsvm.cz.
II.
Podmínky ú asti v aukci
1. Ú ast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického auk ního systému
(dále jen „EAS“). Zp sob registrace je uveden v Auk ním ádu zve ejn ném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz, na t chto webových stránkách je možné také registraci
provést.
2. Zárove je podmínkou ú asti složení ástky na úhradu ásti kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu l. 5 odst. 2 písm. c) Auk ního ádu, a to ve výši 3.280 K . Kauci lze
složit pouze bezhotovostním p evodem na ú et . 6015-8124411/0710 tak, aby byla
ipsána na ú et Zadavatele aukce ve lh
do 31. 8. 2020. Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po p ihlášení
se k aukci.
3. V p ípad , kdy se ú astník aukce nestane Vít zem aukce, a uhradil kauci jiným zp sobem,
než bezhotovostním p evodem, je povinen sd lit kontaktní osob íslo ú tu, na který se mu
má kauce vrátit. Takto musí u init prost ednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních
údajích u svého uživatelského ú tu v EAS, a to ve lh
5 pracovních dn ode dne ukon ení
aukce.
4. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nep ípustná. Kauci je nutné zaslat
v dostate ném asovém p edstihu vzhledem ke lh tám mezibankovních p evod ; v asné
ipsání kauce na ú et Zadavatele aukce je odpov dností ú astníka. P ípadné zdržení
ipsání kauce na ú et Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.

III.
Ozna ení vyhlašovatele aukce
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo
náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, I O: 69797111, za kterou právn jedná Ing. Karel
Pekárek, editel odboru Hospoda ení s majetkem státu, Územní pracovišt Ústí nad Labem,
na základ
íkazu generálního editele . 6/2019 v platném zn ní.
IV.
edm t aukce
edm tem elektronické aukce je tato nemovitá v c:
Pozemek:
pozemková parcela
chrán né území,

. 1186/2 o vým e 4016 m2, ostatní plocha, jiná plocha, rozsáhlé

v katastrálním území Valke ice, obec Valke ice, vedená u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt D ín a zapsaná na LV . 60000.
Popis p edm tu aukce:
Mírn svažitý, neoplocený pozemek v CHKO eské st edoho í, umíst ný na východním okraji
katastrálního území obce, v nezastav ném území. Na pozemku se nachází nelesní porost
v podob p evažující osiky. Dále se nachází b íza, dub, jasan. ást pozemku o vým e 142 m2
je sou ástí p dního bloku . 7304/6 vedeného na fyzickou osobu.
Vlastníkem výše uvedené nemovité v ci je eská republika, p íslušnost hospoda it s majetkem
státu má Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží
390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, I O: 69797111.
V.
Prohlídka p edm tu aukce
Prohlídka p edm tu aukce se neuskute ní, pozemek je voln p ístupný.
VI.
Nejnižší podání a P íhoz
1. Nejnižší podání iní 32.760 K
(slovy: T icetdvatisícesedmsetšedesátkorun eských).
2. P íhoz je stanoven na ástku minimáln 2.000 K
(slovy: Dvatisícekorun eských).
VII.
astníci aukce
1. Uživatel m EAS, kte í se do aukce p ihlásí, bude jako ú astník m aukce p id leno
ID ú astníka aukce, které platí pouze pro konkrétní aukci. Vstupem do aukce ú astník
souhlasí s podmínkami kupní smlouvy.
2. Krom prohlášení podle Auk ního ádu ú astník svou ú astí v aukci prohlašuje, že nemá v i
Zadavateli aukce dluh, jehož pln ní je vynutitelné na základ vykonatelného exeku ního titulu
podle § 40 zákona . 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní
ád), ve zn ní pozd jších p edpis ; v p ípad , že dojde ke zm
v této skute nosti, nebude
se ú astnit žádné aukce v EAS a bezodkladn tyto zm ny oznámí správci. Existence
takového dluhu m že být d vodem pro odmítnutí uzav ení kupní smlouvy s Vít zem aukce.

VIII.
Úhrada ceny dosažené v aukci a p evzetí p edm tu aukce
1. Jestliže Vít z aukce p i p ihlašování do aukce uvedl, že p edm t chce nabýt
do spoluvlastnictví, musí ve lh
do 5 pracovních dn ode dne ud lení souhlasu doložit
kontaktní osob souhlas budoucího spoluvlastníka/spoluvlastník k nabytí spoluvlastnického
podílu na p edm tu aukce v prosté kopii (viz p íloha . 1 Auk ního ádu).
2. Jestliže Vít z aukce p i p ihlašování uvedl, že p edm t aukce chce nabýt do spole ného
jm ní manžel , musí manžel/ka ve lh
do 5 pracovních dn ode dne ud lení Souhlasu
doložit kontaktní osob své identifika ní údaje. Pokud podává nabídku jeden z manžel
a hodlá kupní smlouvou nabýt p edm t aukce do svého výlu ného vlastnictví, musí ve lh
do 5 pracovních dn od ud lení souhlasu doložit kontaktní osob jednu z listin dle l. 10 odst.
3. písm. d) Auk ního ádu.
3. Vít z aukce je povinen se dostavit ve lh
30 dn ode dne ud lení souhlasu na p íslušné
pracovišt Zadavatele aukce, prokázat svou totožnost ( etn rodného ísla) ve smyslu
l. 10 odst. 3 Auk ního ádu, a platn podepsat kupní smlouvu, v etn jednoho ú edn
ov eného podpisu.
4. Vít z aukce m že po dohod s kontaktní osobou podepsat kupní smlouvu za využití
poštovních služeb. Tento požadavek musí Vít z aukce sd lit do 5 pracovních dn ode dne
ud lení souhlasu. V takovém p ípad je Vít z aukce povinen vrátit podepsanou kupní
smlouvu v požadovaném po tu výtisk v termínu do 14 pracovních dní od doru ení. Jeden
z výtisk musí být opat en ú edn ov eným podpisem. Jestliže k p evodu vlastnického
práva je nutný zápis do katastru nemovitostí, je Vít z aukce povinen z d vodu p ípravy
návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitostí sd lit své rodné íslo, a to na formulá i (viz
íloha . 1 Auk ní vyhlášky), který je zaslán spolu s kupní smlouvou.
5. Jestliže se Vít zem aukce stane územní samosprávný celek, tak se lh ty dle odst. 3. a 4. této
Auk ní vyhlášky neuplatní. V takovém p ípad je Vít z aukce povinen doru it podepsanou
kupní smlouvu v požadovaném po tu výtisk v termínu do 14 pracovních dní od schválení
právního jednání orgánem územn samosprávného celku. V p ípad , kdy má zástupce
územn samosprávného celku založený podpisový vzor na p íslušném katastrálním ú ad ,
nemusí být žádný z výtisk opat en ú edn ov eným podpisem.
6. V p ípad , že Vít z aukce tak neu iní v t chto lh tách, nastává zma ení aukce. Jestliže Vít z
aukce se stane Zma itelem aukce, m že být vyzván k uzav ení kupní smlouvy ú astník
aukce, který se umístil na dalším míst , pokud jím nabídnutá auk ní cena není nižší než 90 %
ceny nabídnuté ú astníkem prvním v po adí.
7. Nejpozd ji do 14 kalendá ních dn od doru ení všech výtisk smlouvy podepsaných
kupujícím zajistí Zadavatel aukce podpis smlouvy ze své strany. Zadavatel aukce p edá kupní
smlouvu po podpisu poslední smluvní stranou p íslušnému ministerstvu ke schválení
evodu.
8. Po nabytí platnosti kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit Zadavateli aukce auk ní cenu
v plné výši, a to do konkrétn ur eného data, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn
ode dne odeslání výzvy k úhrad , a zárove tato výzva bude kupujícímu zaslána do 5 dn
od nabytí ú innosti kupní smlouvy. P ílohou výzvy bude stejnopis oboustrann podepsané
kupní smlouvy se schválením p evodu od p íslušného ministerstva.
9. Po ud lení souhlasu Vít zi aukce se neúsp šným ú astník m kauce vrací bez prodlení
po ud lení souhlasu, nejpozd ji do 10 pracovních dn od ode dne ud lení souhlasu.
10. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je p ipsána na ú et Zadavatele aukce.
Kauce složená kupujícím v rámci elektronické aukce na ú et Zadavatele aukce se zapo te
na úhradu kupní ceny.
11. Pokud ministerstvo uzav enou kupní smlouvu neschválí, kauce se vrací i Vít zi aukce bez
zbyte ného odkladu, a to nejpozd ji do 10 pracovních dn ode dne doru ení Ú adu sd lení
o neschválení p evodu ministerstvem, s tím, že ve sd lení není Ú ad vyzván k dopln ní.

12. Kauce propadá krom situací vymezených v Auk ním ádu i v p ípad , že p edm t aukce lze
evést pouze do spole ného jm ní manžel , avšak druhý z manžel ve lh
5 pracovních
dn neposkytne své identifika ní údaje nebo odmítne podepsat kupní smlouvu.
13. Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, v etn p íslušenství a p ípadných dalších závazk
kupujícího, p edá Zadavatel aukce spolu s kupujícím katastrálnímu ú adu jedno vyhotovení
kupní smlouvy spolu s návrhem na zahájení ízení o povolení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
14. Podléhá-li kupní smlouva uve ejn ní v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpis , uve ej uje kupní smlouvu
v registru smluv Zadavatel aukce.
IX.
Záv re ná ustanovení
1. Tato Auk ní vyhláška byla sepsána a je platná pouze pro aukci p edm tu, pro n jž byla tato
Auk ní vyhláška vyhotovena.
2. Veškerá práva a povinnosti ú astník aukce, které nejsou v této Auk ní vyhlášce
specifikována, se ídí platným Auk ním ádem a souvisejícími zákony.

Ústí nad Labem 30. 7. 2020

Ing. Karel Pekárek v. r.
……………………………….
Zadavatel aukce
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
za kterou právn jedná Ing. Karel Pekárek, editel odboru Hospoda ení s majetkem státu,
Územní pracovišt Ústí nad Labem, pov ený na základ P íkazu generálního editele . 6/2019
v platném zn ní

