Notářka JUDr. Lenka Chodurová
Pražská 127/10, 737 01 Český Těšín, tel. 734 540 352, 732 357 669
e-mail: kancelar@notarka-chodurova.cz, ID DS dv5b92j

OZNÁMENÍ O PŘÍMÉM PRODEJI
Ve věci projednání pozůstalosti zůstavitele Karla Štěpánského, r.č. 570903/1647, poslední
trvalý pobyt Mládežnická 885/3, Český Těšín, zemřelého dne 1. 10. 2018, sp. zn. 36 D
2478/2018, ve kterém jsem byla pověřena jako soudní komisařka, bylo přistoupeno během
likvidace k přímému prodeji majetku po výše uvedeném zůstaviteli.
Vyhlašuji výběrové řízení na prodej majetku zůstavitele, kterým je:
•

•

podíl ideální 1/2 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví číslo 478 pro kat. území Dolní Žukov, obec Český Těšín, a to na stavbě
rodinné rekreace č.e. 73 postavené v části obce Dolní Žukov na pozemku parc.č.
28/2 (pozemek zapsán na LV č. 3055), na veškerém příslušenství a součástech,
jehož jste spoluvlastníkem, a to min. za cenu 60.000,-- Kč;
šatstvo, obuv zůstavitele, v obvyklé ceně 0,- Kč.

Společně s nemovitostmi na listu vlastnictví 478 bude převedeno i bezcenné šatstvo a obuv.
Ke zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty byl usnesením Okresního soudu v
Karviné, č.j. 36 D 2478/2018-104 ze dne 2. 2. 2021, které nabylo právní moci dne 23. 2.
2021, udělen souhlas.
Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který na základě oznámení o prodeji nabídne
nejvyšší kupní cenu, a bude souhlasit s podmínkami prodeje. Máte-li zájem, zašlete nabídku
na uzavření kupní smlouvy a kupní ceny na adresu JUDr. Lenky Chodurové, notářky
a pověřené soudní komisařky, se sídlem Pražská 127/10, 737 01 Český Těšín, ve lhůtě
do 30 dnů od vyvěšení (doručení) tohoto oznámení a zřetelně ji označte tímto textem:
„Neotevírat, nabídka na uzavření kupní smlouvy v řízení o pozůstalosti po Karlu
Štěpánském“. Budou-li zjištěny shodné nabídky kupní ceny, provede soudní komisař
losování, ve kterém bude vybrán konečný zájemce o uzavření kupní smlouvy.
Kupní cenu je povinen kupující uhradit do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy převodem na
účet soudu číslo 6015-220791/0710, variabilní symbol 3600247818.
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího bude
podán po připsání kupní ceny na účet soudu, když účinnost smlouvy bude podmíněna
uhrazením kupní ceny v plné výši.
V Českém Těšíně dne 15. 3. 2021
JUDr. Lenka Chodurová, v.r.
soudní komisařka
Za správnost vyhotovení:
Gabriela Kozłowská, notářská tajemnice

