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Informace o realizaci majetku státu

Vážený pane starosto,
pro účely přehledu obce o uspořádání majetku nacházejícího se ve Vašem územním obvodu,
sdělujeme následující.
Na území Vaší obce se nachází majetek – pozemek p.p.č. 282/48, o výměře 888 m2, druh
pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
k.ú. Přísečná-Domoradice, obec Český Krumlov, vlastnicky patřící státu, ke kterému vykonává
příslušnost hospodařit organizační složka státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen Úřad).
Tento majetek státu je veden v účetnictví Úřadu (režim příslušnosti hospodařit dle § 9 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 219/2000 Sb.) a pro Úřad je ve smyslu § 14 odst. 7 zákona
č. 219/2000 Sb., majetkem nepotřebným.
Úřad na zjištění zájemce o koupi shora uvedeného pozemku vyhlásí aukci prostřednictvím
Elektronického aukčního systému.
Majetkoprávní uspořádání bude provedeno v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 219/2000
Sb.
V příloze zasíláme aukční vyhlášku č. EAS/CB/136/2021 a prosíme o její zveřejnění na úřední
desce obce do 25.11.2021. Po sejmutí aukční vyhlášky prosíme, datum vyvěšení a sejmutí
vyznačit na aukční vyhlášce a vyhlášku zaslat zpět na adresu: Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice

(stačí zaslat 1. stranu vyhlášky s potvrzením vyvěšení, a to obyčejnou poštou, dat. schránkami či
emailem).

S pozdravem
Bc. Blažena Postlová
vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví
odbor Hospodaření s majetkem státu
Územní pracoviště České Budějovice

Přílohy: aukční vyhláška č. EAS/CB/136/2021 a kupní smlouva

