
 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K ZÁMĚRU PRODEJE 

pozemku se zahrádkářskou chatou  

v Doudlebech nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou 

Z pověření společnosti štancl – insolvence v.o.s., insolvenčního správce v insolvenční věci sp.zn. KSHK 41 INS 

20506/2020 (dále jen „insolvenční správce“ či „prodávající“) informuje společnost LICITA s.r.o. (dále též jen 

„zprostředkovatel“) o záměru prodeje níže popsané a specifikované nemovitosti v katastrálním území 

Doudleby nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou) a vyzývá k podávání nabídek na koupi této nemovitosti.    

   

Jedná se o pozemek o výměře 944 m2 s nedokončenou stavbou zahrádkářské chaty v Doudlebech nad Orlicí, 

okr. Rychnov nad Kněžnou. Pozemek se nachází v západní části městyse Doudleby nad Orlicí, mimo 

zastavěné území obce, v lokalitě Grunda, ve svažitém terénu (s jižní expozicí) nad cyklostezkou a železniční 

tratí. Přístup na pozemek je z jižní strany ze zmíněné cyklostezky, případně ze severní strany po obecním 

pozemku při okraji pole. Zahrádkářská chata stojí v severní části pozemku – při jeho severním okraji a nelze 

vyloučit, že malou částí přesahuje do sousedního obecního pozemku. Jde o zděnou podsklepenou chatu 

s jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod sedlovou střechou. Zastavěná plocha vč. přízemní přístavby 

činí cca 24 m2 (neodpovídá stavebnímu povolení). Chata byla postavena na základě stavebního povolení 

z roku 1993, nebyla však zcela dokončena a nebyla zkolaudována (kolaudační řízení r. 2008 přerušeno a 

vlastník vyzván k odstranění závad; bližší informace u zprostředkovatele). Objekt je dnes ve zhoršeném 

zanedbaném stavu, případné dokončení a zajištění kolaudace bude již věcí kupujícího. Energetická náročnost 

budovy: třída G (mimořádně nehospodárná). Mimo zastavěnou plochu je pozemek zarostlý náletovou 

vegetací, dlouhodobě neudržovaný. Dle územního plánu městyse Doudleby nad Orlicí náleží pozemek do 

smíšených ploch nezastavěného území.  

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí. 

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena: 210.000 Kč. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 15.10.2021, ve 12:00 hod. 

Podrobné informace a pokyny k podávání nabídek jsou uvedeny níže. 

Podrobné a doplňující informace k předmětu prodeje a ke koupi předmětu prodeje jsou uvedeny níže. 



        

 

Specifikace předmětu prodeje 

Předmětem prodeje je nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 731 pro katastrální 
území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, specifikovaná takto: pozemek parcelní číslo 3327 – trvalý 
travní porost o výměře 944 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), včetně všech součástí a 
všeho příslušenství, zejména včetně rozestavěné (nedokončené) zahrádkářské chaty  

(to vše dále též jen souhrnně jako „předmět prodeje“ nebo „předmětná nemovitost“). 

S ohledem na skutečnost, že je předmět prodeje nabízen k prodeji v rámci insolvenčního řízení a 

informovanost prodávajícího (insolvenčního správce) i zprostředkovatele může být z tohoto důvodu 

omezena (shora uvedené popisy vycházejí pouze z dostupných informací), bude kupní smlouva o prodeji a 

koupi předmětu prodeje obsahovat ujednání o tom, že se kupující vzdává svého práva z případného vadného 

plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku). 

 
Další podstatné skutečnosti týkající se předmětu prodeje 

Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) 

předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá případná zástavní 

práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech 

případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 

odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny. 

Insolvenčnímu správci ani zprostředkovateli není známo, že by byly k předmětné nemovitosti uzavřeny 

jakékoli nájemní smlouvy. 

Stavba zahrádkářské chaty na pozemku p.č.  3327 v k.ú. Doudleby nad Orlicí není stavebně dokončená, není  

zkolaudovaná, není evidovaná v katastru nemovitostí ani zakreslená v katastrální mapě. Zajištění případného 

dokončení stavby, její kolaudace a zápisu stavby do katastru nemovitostí už bude plně věcí kupujícího. Dále 

se upozorňuje, že není vyloučeno, že stávající stavba zahrádkářské chaty v malém rozsahu přesahuje do 

plochy obecního pozemku p.č. 3517.   

Pro případ, že by se v/na předmětné nemovitosti nacházeli jakékoli věci movité, včetně nehodnotných věcí 

majících charakter odpadu, se upozorňuje, že případné zajištění vyklizení movitých věcí, které nebudou 

z předmětné nemovitosti vyklizeny do doby předání předmětné nemovitosti kupujícímu, bude již plně věcí 

kupujícího. 

 
Správní poplatky 

Kupní smlouva o koupi předmětu prodeje musí obsahovat mj. ujednání, že správní poplatek (2000 Kč) 

spojený s návrhem na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti ve prospěch kupujícího do katastru 

nemovitostí uhradí kupující. 

 
Upozornění pro zájemce zamýšlející financovat úhradu kupní ceny čerpáním úvěru 

Předmětná nemovitost je prodávána (zpeněžována) v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny 

úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění 

případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné 

nemovitosti. 

 



        

 

Podávání nabídek 

Uchazeči o koupi předmětu prodeje (dále jen „zájemci“) mohou podávat písemné nabídky na odkoupení 

předmětu prodeje do 15.10.2021, 12:00 hod.; k později podaným (tj. doručeným) nabídkám již nebude 

přihlíženo! 

Písemnou nabídku je třeba učinit na formuláři, který si zájemce vyžádá u zprostředkovatele, LICITA s.r.o. (tel. 

777 707 310/311, e-mail: licita@licita.cz). 

Nabídky se podávají (předkládají/zasílají) zprostředkovateli. Nabídku lze podat zprostředkovateli jedním 

z těchto způsobů:  

- osobně v kanceláři LICITA s.r.o. na adrese Keřová 7, Plzeň,  

- formou doporučené listovní zásilky zaslané poštou na adresu LICITA s.r.o., Keřová 7, 301 00 Plzeň,  

- zasláním nabídky v elektronické podobě (formát pdf), opatřené uznávaným elektronickým podpisem, e-

mailem na adresu licita@licita.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ajyeyb2,  

- zasláním podepsané naskenované nabídky v elektronické podobě (formát pdf, jpg nebo png) e-mailem na 

adresu licita@licita.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ajyeyb2. 

Pro podání nabídky je rozhodný vždy okamžik doručení nabídky zprostředkovateli.   

Nebude-li insolvenčním správcem rozhodnuto jinak, bude po skončení lhůty pro podávání nabídek a po 

posouzení nabídek insolvenčním správcem postupováno následovně:  

Zájemce, jehož nabídka byla z podaných nabídek nejvyšší a byla insolvenčním správcem akceptována, bude 

zprostředkovatelem o tomto informován a bude vyzván k úhradě kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy, 

případně k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Ostatní zájemci budou informováni o tom, že jejich 

nabídka neuspěla (nebyla nejvyšší). Částka nejvyšší nabídky nebude neúspěšným zájemcům sdělována.   

 
Další podrobné a doplňující informace 

Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o., IČ: 26328500, sídlem i provozovnou Keřová 

360/7, Severní Předměstí, Plzeň, e-mail: licita@licita.cz, tel. 777 009 922, 777 707 310.  

Kontaktní osobou pro podání bližších informací je Ing. Pavel Bezstarosti, tel. 777 707 310 (377 22 7979), e-

mail: licita@licita.cz, nebo Bc. Aneta Hájková, tel. 777 009 922 (377 22 7979), e-mail: licita@licita.cz. 

 
Výhrada práv prodávajícího 

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. 

Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje.    

 

 

Vyhotoveno 9.9.2021 

LICITA s.r.o. 


