
 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K ZÁMĚRU PRODEJE 

zemědělské stavby v Kejnicích, okres Klatovy 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, likvidátora Zemědělského družstva Nezamyslice se sídlem v Žichovicích - 

v likvidaci, IČ: 00116963 (dále jen „likvidátor“) informuje společnost LICITA s.r.o. (dále též jen 

„zprostředkovatel“) o záměru prodeje níže popsané a specifikované zemědělské stavby v katastrálním 

území Kejnice (okres Klatovy) a vyzývá k podávání nabídek na koupi této zemědělské stavby.    

 

Jedná se o stavbu chléva na jižním okraji obce Kejnice, okr. Klatovy, na okraji bývalého zemědělského 

areálu. Stavba o zastavěné ploše 12 m2 je postavena na pozemku parcelní číslo st. 67 v k.ú. Kejnice 

(pozemek jiného vlastníka) a je přístupná pouze přes pozemek jiného vlastníka. Jde o přízemní zděný 

objekt s půdním prostorem pod sedlovou střechou, krytina střechy tašková. Stavba je dlouhodobě 

neužívaná, bez údržby, ve špatném stavebně technickém stavu. Energetická náročnost budovy: třída G 

(mimořádně nehospodárná).  

Snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby je přílohou tohoto informačního memoranda.   

Prodej nejvyšší nabídce. Orientační nabídková cena: 5.000 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. 79 pro katastrální 
území Kejnice, obec Kejnice, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, 
specifikovaná takto: zemědělská stavba bez čp/če, stojící na pozemku parcelní číslo st. 67 (pozemek jiného 
vlastníka; LV 11)  

(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 likvidace družstva a informovanost 

soudem jmenovaného likvidátora i zprostředkovatele je z tohoto důvodu omezena, bude kupní smlouva o 

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 

Likvidátorovi ani zprostředkovateli není známo, že by byly k předmětné nemovitosti uzavřeny jakékoli 

nájemní smlouvy. 

Prodávající, tj. Zemědělského družstva Nezamyslice se sídlem v Žichovicích, jednající a podepisující 

likvidátorem (dále jen „prodávající“), je při zpeněžování předmětné nemovitosti (stavby) vázán zákonným 

předkupním právem vlastníka pozemku, na němž předmětná nemovitost (stavba) stojí (§3056 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). S ohledem na existenci tohoto předkupního práva lze realizovat prodej 

předmětné nemovitosti (stavby) vybranému zájemci za podmínky, že po uzavření kupní smlouvy mezi 

prodávajícím a vybraným zájemcem (kupujícím) oprávněný z předkupního práva (tj. vlastník pozemku pod 

stavbou) nevyužije nabídku k realizaci předkupního práva. 

 

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 likvidace družstva. 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 nemusí být 

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 likvidátorem rozhodnuto jinak, bude po skončení lhůty pro podávání nabídek a po posouzení 

nabídek likvidátorem postupováno následovně:  

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

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

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. 

 
Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. Likvidátor si dále 

vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje, včetně práva dodatečně vyzvat 

uchazeče o koupi předmětu prodeje k navýšení nabídek.    

 

 

Vyhotoveno 6.9.2021 

 

LICITA s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

Snímek z katastrální mapy s vyznačením předmětné stavby  
 

 


