ozľÁľĺnľÍ
vÝľĚnovÉgoŘÍzBNÍ
o KoUPI ł vyľnÁľÍvHolľnno KUPCE
ľno sľÁT NEPoTŘaľľÉHoMAJETKU

/ú,,
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česká republĺka _ Mĺnisteľstvo obranĺ

zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem,
odboľ nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce nakládání s majetkem,
adresa: ČR - Mo, odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce nakládání s majetkem,
Tychonova ŻŻ1ll,160 01 Pľaha 6

(dále jen,,oznamovatel")'
podle s 22 odst. 1 zák. č. 21912000 Sb., o majetku Českérepubliky a jejím vystupování v pľávních vztazich,
vę znění pozdějších předpisů, a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č). 621200I Sb., o hospodaření
otganizačníchsloŽek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znéni pozdějších předpisů, oznamuje,

ie za nižę uvedených podmínek

dne 2.11.2021 zahaiuie vÝběrové řízení(VŘ)
za podmínek na ziištěnízáiemců o koupĺ k uvedenÝm předmětům kouoě
popsanÝm pod příslušným vaľiabĺlnímsvmbolem (VS):
Důležitéupozoľnění: jednotlivé předměty koupě jsou podrobně popsány v příslušných konceptech kupních
smluv, jeŽ jsou pod příslušným VS uveřejněny na www.onnm.atmy'cz' Znéníinzęrátu je pouze
informativním popisem nemovitostí, pľoto je nutné se bezpodmínečněseznámit s přesným popisem
a důležiĘýmiskutečnostmi uvedenými v konceptu kupní smlouvy.

ł

čÁsľ

polnĺÍľryľłzĺrŠľňľÍ
zÁĺBľvlcri o xoupr:
1.

Doľučenípřihláškv:
Zäjemce o koupi doručíoznamovateli přihlášku v zalepené obálce označenéheslem:

,,pŘlglÁŠKA_ ... zdeje

nutno nezaměnĺtelně vyplnit označenípředmětu koupě a vaľiabílní
(u
předmětu
každého
symbol
koupě tučný rĺvodnítext viz ČÁsľD tohoto ozĺámeni vŘ) ... _

NEOTVIRAT"

na adľesu: Ministerstvo obranv. Odboľ nakládání s nepotřebným maietkem" Sekce nakládání
s maietkem. Tvchonova 22111" 160 01 Pľaha 6 pľostřednictvím poštovní služby.
Přihlášky prostřednictvím poštovní služby musí být podány k doľučení,a to pouze jako psaní - listovní
zási|ka u držitele poštovnílicence tj' Česképošty s.p., tedy nikoli pľostřednictvím služby EMS,
nejpozději dne 29. 11.202l a současně doľučenyoznamovatelĺ nejpozději dne 6. 1Ż.20Ż|.
Doľučenípľostřednictvím jiné poštovní služby (např. kuryľ' PPL, EMS apod.) je považováno za osobní
doručenía taková ztsilka musí b1it doruěena vę vymezeném čase pľo osobní doručení_ viz dálę
(Ministeľstvo obľany nemá zŕizenou podatelnu pro osobní podání zásilek, vč. EMS).
Přihlášku lze doruěit také osobně. Přihlášky osobně doručované budou přijímány pouze dne 30. Íl.2021
od 10'00 do 11'00 hod., v místnosti Infoľmaceo u vstupu v budově Mĺnisterstva obľany, nám.
Svobody č'.47L14 v Praze 6.
Přihlášky nesplňujícíuvedené požadavky nebudou v dalších náležitostech hodnoceny.

2. Přihláška v českémiazyce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) Nezaměnitelné označenípředmětu koupě (alespoň jemu
b)

odpovídajícímnadpisem

- viz čÁsľD tohoto oznámení VŘ);
Nezaměnitelné označenízájemce o koupi
u ýzické osoby, jež musí být svéprávná, uvést jméno, příjmení, rodné číslo'trvalý pobyt, je-li zájemce
żenaýlvdaná, uvést taktéź,osobní údaje manžela/manŽelkĺ pokud není dán důvod pro nabytí pouze
do qýluěného vlastnictví zájemce o koupi mimo ľežim společnéhojmění manželů;
u pľávnické osoby uvést údaje o fiľmě nebo názvu, sídle a identifikačnímčísle,o zápisu
do příslušnéhoveřejného rejstříku včetně spisové zĺačky,o osobě opľávněné právnickou osobu
zastupovat a způsobu podepisování. Tyto
vÝnisu z obclrodního nebo
a příslušným VS

llVľđtrŕ/o
ł, /1 , /nÁ/
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c)

jiného ľejstříku nebo doložit kopii zakládací listiny, kteráprokazuje vznik pľávnické osoby, nebo uvést
odkaz na zvláštní zákon, kterym pľávnická osoba vznikla;
Výši nabídnutékupní ceny za celý předmět koupě v korunách českých číselnýma také slovnÍm
vyjádřenÍm (v případě rozdílu, platí slovní vyjádření nebo jen jediný uvedený způsob) _ nabídnutá
kupní cena nesmí být nižšínež minĺmální kupní cena uvedená u konkrótního popisu předmětu
koupě;
Podpis zájemcc o koupĺ (u osob zapsaných ve vel'ejném rejstříku v souladu s tímto zápisem);

d)
e) Řĺonĺvyplněný

a totožně podepsaný foľmulář,,Pľohlášení zájemce o koupio', kteý je k dispozici

na internetových stránkách www.onnn.army.cz a |ze jej případně ziskat naľegionálních
pľacovištích(v iz níże).
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Složeníkauce ve výši stanovené u nříslušnéhopředmětu koupě:

Kauce musí být složena na depozitní ričet Mo č. 2030-40488Ll07I0 u Českénáľodní banky
(dálejen"ťtčet") nejpozději dne ĺ.. |Ż.202l, a to s uvedením jgdnak příslušnéhovS (tj.vaľiabilního
symbolu uvedeného u příslušnéhopopisu předmětu koupě viz CAST D tohoto oznámeni VR) a také

specifického symbolu (tj' ľodnéhočíslau fyzické osoby nebo identifikačníhočíslau právnické osoby).
Složenímkauce se ľozumí připsání její příslušnéstanovené výše na uvedený účet.Jestliže kauce
nebude na úětu připsána ve stanoveném termínu anebo ve stanovené výši nebo nebudou řádně vyplněny
oba symboly a sloŽení kauce příslušným zźĄemcem o koupi nebude možno zjistit ani zjiných
poskytnutých dokladů, má se zato, teke složeníkauce nedošlo.

CAST B

KRITERIUM PRO VYBER VHODNEHO KUPCE:
Ze zájemcü o koupi' kteří splní všechny ýše uvedené podmínky, bude vybľán vhodný kupec na

zźlkladé

jediného kĺitéria_ nejvyššínabídnuté kupnÍ ceny za celý předmět koupě. Výběr vhodného kupce bude
proveden i v případě, Že se přihlásí pouze jeden zájem ce. Kaźdý zájemce o koupi můžek jednomu předmětu
koupě podat pouzejednu přihlášku.

CAST C

1.
2.

DALSi PODMiNKY VRA OSTATNI INFORMACE:
Vpřípadě, że dva nebo více zájemci o koupi nabídnou shodnou nejvyššíkupní cenu, sdělí jim
oznamovate| bez zbyteěného odkladu, že s nimi bude pľovedeno uŽšívýběrové ŕizenína zélkladéjejich
dalšínejvyššínabídnuté kupní ceny.

Kauce složená vybraným zájemcem představuje zá|ohu na kupní cenu a bude započtena na úhľadu první
z celkem dvou částíkupní ceny. Druhá část kupní ceny bude splatná po nabytí platnosti a účinnosti

kupní smlouvy (v konkľétníchpřípadech podle příslušných ustanovení kupní smlouvy) převážně po
schválení smlouvy příslušnýmministerstvem a po uveřejnění smlouvy v ,,Registru smluv", vždy před

podáním návľhu na povolení vkladu vlastnického pľáva do katastru nemovitostí.

3.

Kauci uvolní oznamovatel na účet,znéjt byla kauce poskytnuta, zájemci, kteqý nebyl vybrán

jako vhodný kupec, nepľodleně po oznámeni, że nebyl vybľán. Kauce bude zájemci o koupi vľácena ve
stejné výši, vjaké byla na depozitní úěet Mo připsána, neboť vklady na depozitním účtunejsou
úročeny.

4.

5.

Platnost smluv, které budou na základé tohoto VŘ uzavírány, je ve stanovených případech (viz příslušný
článek konceptu kupní smlouvy) podmíněna zejména schválením příslušným ministeľstvem
(Ministeľstvem financí, Ministerstvem kultury nebo Ministerstvem životníhoprostředí podle
jejím vystupování v pľávních
$ 22 odst. 4 aż 6 zźlk. ć. Ż1,9lŻ0OO Sb., o majetku Českérepubliky a
jen,,ZMS").
předpisů
vztazich,ve zĺénipozdějších
- dále

Název předmětu koupě vyjadřuje pouze způsob původníhouŹívání nemovitostí Ministerstvem obrany.
oznamovatel nezaruěuje, że vécí,kteľéjsou předmětem koupě, lze i nadále užívatzpůsobem,
ke kterému byly původně určeny.
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6.

Zájemce o koupi bęľe na vědomí, že se v případě nabytí vlastnického práva k věcem, které jsou
předmětem koupě, vzdává práva z vadného plnění v souladu s $ 1916 odst.2 zákona č,.89l20I2sb.,
občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,o.z.")' Toto stvľzuje také v ,,Pľohlášení
zájemce o koupi". Veškeľépřípadné vady jdou k tížikupujícílro s tím, źe náklady na odstranění vad
a následků těchto vad nese kupující.

7,

Yázne-li na předmětu koupě nebo jeho části zákonné předkupní právo (zejm. vlastníka stavby
nebo vlastníka pozemku podle $ 3056 o.z.), je předmět koupě nebo jeho předkupním právem dotěená
část v příslušnémkonceptu kupní smlouly označena čeľveným písmem a zźroveťljsou v konceptu
kupní smlouvy upľaveny práva a povinnosti vyplývajícíz předkupního pľáva (kupní smlouva je

v takovém případě lzavÍena srozvazoyací podmínkou).

8.

oznamovatel upozorňuje zájemce o koupi, Źe uvádéná v,ýměra pozemků můžebýt pouze přibližná
nebo zaokľouhlená. oznamovatel není odpovědný za pŕipadný rozdil mezi skutečnou a uváděnou
výměľou pozemků.

9'

Dalšíinformace a podklady k jednotlivým předmětům koupě včetně znaleckých posudků v elektronické
podobě (foľmát ,,pdf') ziská ztýemce o koupi na níżeuvedených místně příslušných kontaktních
adľesách:

Regionální pracoviště ONNM Praha, }Iľadební12, II| Ż1' Praha I,
po předchoz ím vyžádání telefonicky na číslech973 206 348, 702 003 626

l0.

u předmětů koupě

vs 77ŻlIl0t _vs 772lÍl07.

Zméni-Ií se podmínky nebo okolnosti' za kteých Se oznamovatel rozhodl převést předmět koupě,
popřípadě zjinýchzávażných důvodů,můžeoznamovatel podle $ 23 odst. 1 vyhl. č,.6ŻlŻOu Sb. VŘ
ukončit' o této skuteěnosti oznamovatel zúčastněnézźýemce o koupi bez zbytećného odkladu vyľozumí.
Ze stejných důvodůlze ukončit i proces uzavírtníkupní smlowy (až' do okamžiku nabýí platnosti
kupní smlouvy).

11. oznamovatel každémuzt|emci o koupi odešle písemné vyľozumění, zdabyl vybrán jako vhodný kupec
či nikoliv, a to bez zbyteěného odkladu ode dne rozhodnutí Komise pro nakládání s nepotřebným
majetkem Mo o rea|izaci pľodeje na základě qfsledků VŘ'
12. Vybľaný zájemce je povinen:
a) do 45 dnů ode dne doľučenívyrozumění (podle odst.

11 části C podmínek VŘ) doručit oznamovateli
dokumenty pľokazujícíbezdlužnost vybraného zájemce vůčistátu, zejména vždy doľuěí:

_

potvľzení finančního liřadu, že nemá daňové nedoplatky;

potvrzení Českéspľávy sociálního zabezpečení,że nemá splatný nedoplatek na pojistném
a na penále na sociální zabezpeěeĺía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (lze nahradit
čestným prohlášením, že nemá povinnost platit pojistné);

potvrzení příslušnézdravotni pojišťovny, te nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotni pojištění (lze nahradit čestným prohlášením, że nemá povinnost platit pojistné).
V případě, żevybraný zájemce ježenaý lvdanál, předloží uvedené doklady také od svého manžela
ĺmanżelkyĺ,anebo doložídoklad opravňujícíjej nabýt předmět koupě do svého ýlučnéhovlastnictví.
b) podepsat kupní smlouvu vę zněni návrhu kupní smlouvy doruěeného ze stľany oznamovatele.
Povinnost podepsat kupní smlouvu je ze strany vybraného zájemce splněna-Ťádn:fu-e-p!ątnýls
podpisem návľhu kupní smlouĘv na všechjejích stejnopisech (s úředně ověřeným podpisem na třech
vyhotoveních smlouvy) a jejím následným doľučenímv příslušnémpoětu Ęvhotovení oznamovateli
do 1 měsÍce od doľučenínávrhu kupní smlouvy ze stľany oznamovatele. oznamovatel přitom
doľučívybranému zájemci o koupi návrh kupní smlouvy (ve znění ve VŘ zveřejněného konceptu
kupní smlouvy upraveného v závislosti na osobě kupujícího) ve stanoveném počtu stejnopisů bez
zbytečnéhoodkladu poté, co od vybľaného zájemce obdrźídokumenty uvedené pod písm. a) tohoto
odstavce. oznamovatel si vyhľazuje, że se jedná o oznamovatelem odvolatelnou nabídku po celou
dobu lhůty pľo přijetí této nabídky, resp. aŹ do okamžiku schválení smlouvy příslušným
ministerstvem podle $ Ż2 odst. 4 až,6 ZMS, pokud smlouva podléhá schválení. Nabídka je
oznamovatelem odvolatęlná zę stejných důvodůjako můžeoznamovatel ukončit zjišťovánízájemctl
o koupi (viz odst. 10 části C podmínek VR).

-
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Je-li kupcem osoba' u kteľézákon vyžaduje schválení kupní smlouvy zastupitelstvem nebo zŕizovatelem
či jiným příslušnýmsubjektem, prodluŽuje se uvedená lhůta l měsíce pľo doručenípříslušnéhopočtu
řádně podepsaných vylrotovení kupní smlouvy o đobunezbytně nutnou k tomuto sclrválení.
oznamovatel upozoľňuj e zájemce o koupi, že kupní sm|ouva je uzavřena nabytím platnosti smlouvy.
V případě' že se k platnosti smlouvy nevyžaduje sclrválenĺ příslušným ministeľstvem podle $ 22 odst. 4
až 6 ZMS,je smlouva uzavŕenajiž akceptací návľhu kupní smlourry vybľaným zájemcem (dle odst. 12
písm. b) části C podmínek VŘ). V případě, Že se k platnosti kupní smlouvy vyžaduje schválení
příslušným ministerstvem, je smlouva uzavřena až udělením schvalovací doložky (kteľá se uděluje až
po oboustranném podpisu kupní smlouvy ze strany oznamovatele a vybľanéhozájemce) _ do okamŽiku
udělení schvalovací doloŽky se tedy oboustľanně podepsaná kupní smlouva považuje za návrh kupní
smlouvy.
13. V případě, że lybraný zájemce:

a) nedoľučíoznamovateli lyŽadovanápotvrzení vtermínu dle odst. 12 písm' a) části C podmínekVŘ'
nebo

b) v termínu stanovęném v odst. 12 písm. a) ěi písm' b) ěásti C podmínek VŘ doručíoznamovateli
písemnou formou odstoupení od nabídky ke koupi, nebo
c) nepodepíše kupní smlouvu dle odst. 12 písm. b) části C podmínek VŘ, nebo

d) před nabýím platnosti kupní smlou\ry (v případě, že se k platnosti smlouvy vyžaduje sclrválení
příslušným ministerstvem podle $ 22 odst. 4 až' 6 ZMS) svůj návrh na uzavření smlouvy (podpis pod
kupní smlouvou) platně odvolá'
je povinen uhľadit oznamovateli smluvní pokutu ve qýši složenékauce' která tímto nebude vrácena
a propadá ve prospěch oznamovatele dnem následujícím po marném uplynutí příslušnélhůty, resp.
dnem následujícím po dni, kdy vybľaný zájemce doľuěil oznamovateli písemnéodstoupení od nabídky
ke koupi či odvolání návľhu kupní smlouvy. V těchto případech není oznamovatel nadále vázán
nabídkou vybraného ztĘemce a je opľávněn předmět koupě Znovu zaŕadit do VR na zjištěnízájemců o
koupi.

14' V případě' że vybraný zájemce nesplní řádně podmínky stanovené mu v odst. 1Ż č,ásti C podmínek VŘ
(čímžmu vznikne povinnost zap|atit smluvní pokutu ve výši složenékauce a tato tak nemůže být
jakoźlo záloha zapoćtena na první část kupní ceny), a bude s ním přesto uzavřena kupní smlouva,
zavazuje se zaplatit celou kupní cenu po nabytí platnosti kupní smlouvy (v konkĺétníchpřípadech podle
příslušnéhoustanovení kupní smlouvy - pÍeváżně po schválení smlouvy příslušným ministerstvem)
a před podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického pľáva do katastľu nemovitostí. V tomto smyslu
dojde ze strany oznamovatele k úpľavě konceptu, resp. návľhu kupní smlouvy (viz odst. 12 písm. b)
části C podmínekVŘ).

15. oznamovatel neuzavře kupní smlouvu se zájemcem, kteý je dlužníkem Českéľepubliky či je proti
němu vedeno insolvenční nebo exekučníŕizeni. Za d|uh vůěi Českérepublice je povatovźln i existující
závazek zájemce vůčiČeskérepublice ze způsobenéškody či zbezdilvodného obohacení (například
bezesmluvní użívánímajetku've vlastnictví Českéľepubliky a příslušnosti hospodařit Ministeľstva
obrany). Vyjde-li v průběhu vŘ ĺĺběhem procesu uzavirtní kupní smlouvy najevo, že výherce VŘ má
dluh vůěi Českérepublice, bude VŘ ukončeno, ľesp. bude ustoupeno od uzavření kupní smlouvy'
Neexistence dluhu vůčiČeskérepublice je jednou z podmínek kupní smlouvy a splnění této podmínky
bude ve smyslu s 2147 odst. 2 o.z. vyžadováno i po předkupníkovi.

ĺ6. ZĄemci

o koupi nemají náľok na náhradu nákladů spojených s účastív tomto VŘ a s následným

uzav ir ánim kupní smlouvy.

osobní űdaje fyzických osob poskýnutých zájemci o koupi v souvislosti s VŘ
v souladu s obecně zélvaznými pľávními předpisy, zejména s Nařízením Evľopského parlamentu a Rady
(EU) Ż0161679, o ochľaně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném
pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice 95l46lBs (tzv. GDPR) a se zákonem č)' Il0lŻ0I9 Sb., o
zpracováni osobních údajů,v platném znéní.Bližšíinfoľmace o zpracováni osobních údajůjsou
uvedeny na webových stránkách Ministerstva obrany (www.onnm .army.cz).

17. oznamovatelzpracovává

I8. Zájemci o koupi berou na vědomí, že veškeľá práva, povinnosti a náľoky vyplývající z podmínek tohoto
VŘ, popř. těmito podmínkami neupľavené, se řídíZMS' částípátou vyhlášky Ministerstva financí
č,. 621200I Sb. a

subsidiárně o'z.
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19. Pľo usnadnění komunikace je vhodné, aby zájemce připojiltaké ę-mailové a telefonické spojení.
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CAST D

VE RIZENI BYLO

772Lt101(VS): Pľaha - pozemek p.č. 135ó/3' k.ú' Hloubětín'
Předmětem koupě je pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha
ovýměře ccaI,Żha zapsaný na LV 586' Pozemek se nacházi jlżně od ulice Novopacká (propojení ulice
Kbelské a dálnice D 10 na Mladou Boleslav). Jedná se o nezastavěný, pí'evážně rovinatý pozemek, pouze
v části svażitý, porostlý náletovými dřevinami i vzľostlými stromy. Je přibliŽně obdélníkovéhotvaľu
aĺavazuje pľakticky na ekodukt přes uvedenou ulici, pŕičemżcca 50 m jižně od něj se rozprostírá
zahľádkářská osada' Pozemek není oplocen aje přes něj vedena cesta zpevněná štěrkem, využívanájako
cyklostezka.

Minimální kupní cena: 31 094 140'- Kč
Kauce: 100 000'_ Kč
Pľohlídka: Vzhledem k volné přístupnosti nabizené nemovitosti nebude otganizovźna pľohlídka
nemovitosti' Je však możná konzultace s kontaktní osobou na ľegionálním pracovišti v Praze, Hradební 12.
Kontakt: M. Gočál _973 206 348,70Ż 003 626 nebo gocal.micha1@gmail.com

772tI102 (VS): Lešany _ pozemky býv. aľeálu střelnice Břežany' k.ú. Břežany u Lešan.
Předmětem koupě jsou pozemky p.č. 308/1, p.č. 308/5, p.č. 308/6' p.č. 1089, vše ostatní plocha, jiná plocha'
p.č,.3ŻIl8,p.č,'I078l7,p.č:. I078l12, vše ostatní plocha' ostatní komunikace, o celkové výměře ccal,07 ha,
vše zapsané na LV 30. Pozemky v minulosti používanék vojenským úěelům se nacházejí cca l km
jihozápadně od zástavby obce Břežany a současně cca l,5 km severně od obce Netvořice na pravé straně při
silnici IIll05. Ztéto komunikace jsou dobře pl"ístupné,ovšem přes pozemky jiných vlastníků.Jedná se o
skupinu pozemků, kteqými pľobíhálesní cesta a na části je také zpevněĺá štěrková plocha. Na pozemcíclr
převažuj í náletové porosty.
Mĺnimální kupní cena: 700 000'_

Kauce:

10 000'_

Kč

Prohlídka: Vzhledęm

k

Kč

volné přístupnosti nabizené nemovitosti nebude organizovźna pľohlídka

nemovitosti. Je však možná, konzultace s kontaktní osobou na regionálním pľacovištiv Praze, Hľadební 12.
Kontakt: M. Gočál _973 206 348,70Ż 003 626 nebo gocal.micha1@gmail.com

77211l'03 (vS): Řepy - pozemek p.č. 1502/166o k.ú. Řepy, obec Praha'
Předmětem koupě je pozemek p.č:.15021166, omá půda o výměře cca 0,4 ha zapsaĺý na LV 867 pľo k.ú'
Repy'
Pozemek je svažiý, na hranici bytových celků na zźryadni straně a ýchodní hľanicínavazuje na Aktivní
Lesopark Řepy' Přes pozemek od seveĺu k jihu pĺochází komunikace pro pěší,kteľá spojuje komunikaci
obtočnou a Mrkvičkovu. Pozemek tvoří pŕeváżnétravnatá plocha, na které se nachází několik skupinek
boľovic, smľkůabŕiz. Přístup k pozemku je zokolních obecních pozemků. Zdůvodu bIízkézástavby jsou
pozemkem vedeny četnéinženýrské sítě - včetně trasy VTL plynovodu, která protíná pozemek na Severu
a po odbočení od severu k jihu. Pozemek je v územním plánu veden ve většinové části v zőĺě,,oB - čistě
obytné", v malé části na severu zasahuje nezastavitelné plochy ,,So - Sportu a ľekľeace" a ,,Z}đ.K_ zęleťl
městská a kľajinná".
MĺnĺmálníkupnÍ cena: 13 909 350'_ Kč

Kauce: l00 000'_ Kč
Pľohlídka: Vzhledem k volné přístupnosti ĺabizenénemovitosti nebudę oľganizována pľohlídka
nemovitosti. Je však možná konzultace s kontaktní osobou na regionálním pracovišti v Pľaze, Hradební 12.
Kontakt: M. Gočál _973 206 348,702 003 626 nebo gocal.michal@gmail.com
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77211104 (VS): Lešany - pozemek p.p.č. 497,k',i. Lešany nad Sázavou.
Předmětem koupě je pozemek p.p.č:. 497 vedený v katastľu nemovitostí
a

ľekľeačníplocha o výměře 288 m2 zapsaný na

LV

jako ostatní plocha, sportoviště
30. Pozemek se nachází ve volné kĺajině jižně

od vojenského aľeálu v Lešanech. Je volně přístupný z okolních pozemkťt. Svým tvaľem připomíná spíše
cestu

-

délka cca 80 metľů,šíře4'5 metľu. okolí tvoří pozemky zaľostlé náletoqými dřevinami. Dle

jedná o zeleťl ve volné kľajině.
Mĺnĺmálníkupní cena:22 000'- Kč
územníhoplánu

se

Kauce: 1 000'_ Kč
Pľohlídka: Vzhledem

k volné přístupnosti

nabizęné nemovitosti nebude organízovtna prohlídka

nemovitosti. Je však możná konzultace s kontaktní osobou na regionálním pľacovištiv Praze, Hradební 12.
Kontakt: M. Gočál _973 206 348,702 003 626 nebo gocal.michal@gmail.com

(VS): Lešany _ pozemek p.p.č. 52l'll, k.ú. Lešany nad Sázavou.
Předmětem koupě je pozemek p.p.č,. 52IlI vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, spor1oviště
a ľekľeačníplocha o výměře 297 m2 zapsaný na LV 30. Pozemek se nachází ve volné kľajině jińozápadně
od vojenského aľeálu v Lešanech. Je volně přístupný z okolních pozemků. Svým tvarem připomíná spíše
cestu_ délka cca 100 metľů'šíře 3 metry. okolí tvoří pozemky částečnězarostlé náletoqými dřevinami
a ěástečně je souěástí tréninkovéhopolygonu pľo terénnímotocykly. Dle územního plánu je pozemek
zaÍ'azen do ploch ZN - zeleň ve volné kĺajině.
77211.1.05

Minimální kupní cena: Ż2 000'_ Kč
Kauce: 1 000'_ Kč
Prohlídka: Vzhledem k volné přístupnosti ĺabizenénemovitosti nebude organizována prohlídka

nemovitosti. Je však motná konzultace s kontaktní osobou na regionálním pracovišti v Ptaze, Hľadební 12.
Kontakt: M. Gočál _973 206348,702 003 626 nebo gocal.michal@gmail.com

77211106 (VS): Lešany _ podĺl o velikosti id.23132 na p.p.č. 539/38' k.ú. Lešany nad Sázavou.
Předmětem koupě je spoluvlastnický podíl na pozemku p.p.č:. 539138 vędené v katastru nemovitostí jako
ostatní plocha' spoľtoviště a ľekľeačníplocha o výměře 1409 mŻ zapsaný na LV 184. Pozemek se nachází
jihozápadně od vojenského aľeálu v Lešanech. Na pozemku sę ĺacházi reźiĺápolní cesta, kteľá v lokalitě
tvoří zásadní komunikaci místnícestní sítě, délka cca 430 metrů, šíře3 metry. Cesta navazuje na komunikaci
z obce Lešany a končív pľostoru tľéninkovéhopolygonu pľo teľénnímotocykly. okolí tvoří pozemky

částečnězaľostlé náletov'ými dřevinami, částečnějsou oplocenými pastvinami.
pozemek nachě.zi v ploše DS_silniění doprava.
Mĺnĺmálníkupní cena: 69 000'_ Kč
Kauce: 1 000'- Kč

Prohlídka: Vzhledem

k volné přístupnosti

Dle územníhoplánu

se

nabizené nemovitosti nebude oĺganizována pľohlídka

nemovitosti. Je však možná konzultace s kontaktní osobou na ľegionálním pracovišti v Praze, Hradební 12.
Kontakt: M. Gočál _973 206 348'702 003 626 nebo gocal.micha1@gmail.com

772lll07 (VS): Lešany _ podíl o velikosti

id.617 na p.p.č. 539140, k.ú. Lešany nad Sázavou.

Předmětem koupě je spoluvlastnický podíl na pozemku p'p'č:. 539140 vedeném v katastru nemovitostí jako

ostatní plocha' spoľtoviště a ľekľeačníplocha o výměře II73 m2 zapsaný na LV 550. Pozemek se nachází
jihozápadné od vojenského areálu v Lešanech. Na pozemku se nacházela několikľát zalomená polní cesta,
ktęrá v lokalitě zpřístupňovala pozemky ľůznýchvlastníků'Jejím dlouhým nepoužívánímv terénu téměř
zanik|a' odbočuje z existující používanépolní cesty na pozemku p.p.č,. 539138 severovýchodním směľem.

Vjejím okolí jsou pozemky zarostlé náletovými dřevinami. Dlę územního plánu se pozemek ĺacházi
v plochách ZN _ zeleň ve volné kľajině a SP - rekĺeace, spoń.
Minimální kupní cena: ó8 000'- Kč
Kauce: 1 000'- Kč
Pľohlídka: Vzhledem k volné přístupnosti nabizeĺénemovitosti nebude organizovtna pľohlídka

nemovitosti. Je však możná konzultace s kontaktní osobou na ľegionálním pracovišti v Ptaze, Hľadební 12.
Kontakt: M. Gočál _973 206 348,702 003 626 nebo gocal.micha|@gmail.com

Tyto Ínfoľmace včetně fotogľafiía konceptů smluv |ze získat na
www.onnm.aľmY.cZ
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