Digitálně podepsáno:
Mgr. Svatava Trčková
Mgr. Svatava Trčková
notářka v Novém Jičíně
I.CA Qualified 2 CA/RSA
02/2016
ICA - 10409263

15D 59/2016-83

VÝZVA
Okresní soud v Novém Jičíně prostřednictvím soudní komisařky Mgr. Svatavy Trčkové, se
sídlem Nový Jičín, Štefánikova 2086/12, PSČ 741 01, pověřené k provedení úkonů soudu
prvního stupně ve věci řízení o pozůstalosti zůstavitele: Vlastimil Ovčáčík, narozený
21.3.1949, rodné číslo 490321/071, poslední trvalý pobyt Nový Jičín, Masarykovo náměstí
1/1, PSČ 741 01, zemřelý dne 1.1.2016,
nabízí
v rámci likvidace dědictví k prodeji tento majetek zůstavitele:
Podíl o velikosti ideální 1/36 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví číslo 199 pro obec a katastrální území Rouské, a to na pozemku parc.č. 842/5 orná
půda, s veškerým příslušenstvím a součástmi.
Podmínky výběru zájemce-budoucího kupujícího jsou určeny usnesením Okresního soudu
v Novém Jičíně ze dne 19.6.2017, č.j. 15D 59/2016-77, které nabylo právní moci dne
8.7.2017, takto:
- kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který písemně nabídne nejvyšší kupní
cenu a současně se zaváže splnit všechny ostatní níže uvedené podmínky;
- kupní cena bude ve výši nejméně 175,-- Kč a bude uhrazena nejpozději do sedmi
pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy na účet Okresního soudu v Novém
Jičíně číslo 6015-625801/0710, variabilní symbol: 1524592016;
- v kupní smlouvě bude dohodnuta rozvazovací podmínka tohoto znění:
„Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s rozvazovací podmínkou, že zaniká právní
vztah založený touto kupní smlouvou, pokud nebude celá kupní cena uhrazena
kupujícím ve lhůtě a způsobem uvedeným v této kupní smlouvě.“
- v den podpisu kupní smlouvy bude podepsán návrh na vklad vlastnického práva
příslušnému katastrálnímu úřadu, ve smlouvě bude ujednáno, že návrh na vklad
vlastnického práva bude příslušnému katastrálnímu úřadu podán až po uhrazení kupní
ceny;
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-- Kč za návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, a to tak, že tento správní poplatek uhradí formou kolku,
který připojí k návrhu na vklad vlastnického práva; kupující rovněž uhradí náklady
spojené s ověřením podpisu všech účastníků na kupní smlouvě.
Nabídku kupní ceny společně s akceptací všech shora uvedených podmínek lze zaslat notářce
Mgr. Svatavě Trčkové společně se svými osobními údaji (jméno, příjmení, datum narození,

rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu) nejpozději do 5.9.2017. Pokud je zájemce ženatý,
nebo zájemkyně vdaná; musí nabídku podepsat oba manželé, nebo musí být společně
s nabídkou uvedeny skutečnosti, které dokládají, že nemovitá věc bude nabývaná do
výlučného vlastnictví.
Zájemce si může s notářkou, soudní komisařkou Mgr. Svatavou Trčkovou, dohodnout
nahlédnutí do shora uvedené znaleckého posudku.
V Novém Jičíně dne 1.8.2017
Mgr. Svatava Trčková
notářka- soudní komisařka

