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Elektronická aukce č. CJH/124/2020 – žádost o zveřejnění na úřední desce a webových
stránkách obce Cep – prodej pozemků s budovou č. p. 53, k. ú. a obec Cep
Pro účely přehledu obce Cep o uspořádání majetku, který se nachází ve vašem územním
obvodu, sdělujeme následující:
V katastrálním území Cep se nachází následující majetek vlastnicky patřící státu,
ke kterému vykonává příslušnost hospodařit organizační složka státu – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“).
Specifikace předmětného majetku: Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000,
vedeném pro katastrální území Cep, obec Cep, okres Jindřichův Hradec, u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, a to pozemky stavební parcela
č. 40, výměra 371 m2, zastavěná plocha a nádvoří, chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna,
součástí je stavba: Cep, č. p. 53, bydlení, pozemková parcela č. 1089/34, výměra 22 m2,
zahrada, chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, zemědělský půdní fond, a pozemková parcela
č. 1089/56, výměra 38 m2, zahrada, chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, zemědělský půdní
fond.
Shora uvedený majetek státu je veden v operativní evidenci Úřadu (režim příslušnosti
hospodařit dle § 10 a § 11 odst. (2) zák. č. 219/2000 Sb.) a je pro Úřad majetkem nepotřebným
ve smyslu § 14 odst. 7 zák. č. 219/2000 Sb.
Úřad provádí realizaci výše uvedeného majetku, a to formou zjištění vhodného
nabyvatele na základě elektronické aukce v elektronickém aukčním systému (EAS). Aukční
vyhláška, vč. vzorové kupní smlouvy a PENB, se dále zveřejňuje na úřední desce ÚP, OP
a webových stránkách Úřadu. Na webových stránkách Úřadu je současně zveřejněn i aukční řád.
Majetkoprávní uspořádání bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
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Záměr realizace byl schválen Úřadem v souladu s vnitřními předpisy Úřadu, podpisové
oprávnění navazuje na Příkaz č. 6/2019 v platném znění.
Na podkladě výše uvedeného vás žádáme o zveřejnění přiložené dokumentace týkající
se elektronické aukce č. CJH/124/2020, a to na úřední desce a webových stránkách obce
Cep po dobu od 28. 7. 2020 do 27. 8. 2020, a následně s vyznačením vyvěšeno a sejmuto zašlete
zpět na odbor OP Jindřichův Hradec.
Děkujeme a jsme s pozdravem.

………………………………..
Mgr. Václav Mikeš
ředitel
odbor OP Jindřichův Hradec

Příloha
- Aukční vyhláška č. CJH/124/2020 ze dne 27. 7. 2020,
- Aukční řád,
- Vzorová kupní smlouva,
- Průkaz energetické náročnosti budovy
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