
Mgr. Bohdana Šocová, advokát, Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc 
Likvidační správce pozůstalosti 
tel./fax 585 205 508, www.e-advokati.com

Vyhlášení poptávkového řízení na podání nejvýhodnější nabídky na prodej majetku 

Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce pozůstalosti,  se sídlem Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc, IČ
73117170, po zemřelém: Libor Kovář, r.č……….(anonymizováno).., naposled bytem … (anonymizováno),
zemř. dne  13.10.2017,   jmenovaný usnesením OS V Olomouci č.j. 66 D 2278 / 2017-185 ze dne
28.5.2018, které nabylo právní moci dne 23.6.2018, vyhlašuje výběrové řízení na prodej dále uvedeného
majetku.   

Součástí prodeje majetku dle ust. § 232 z.č. 292/2013 Sb. je dále uvedený majetek likvidační podstaty dle
seznamu majetku likvidační podstaty ze dne 11.3.2019, a to:  
pol. č. 10 os. automobil Škoda Felicie, combi, LPG r.v. 1997

 osobní  automobil  Škoda  felicia  Combi,  LXI,  VIN:  TMBEEFF653V7639582,  r.v.  1997,  reg.zn.
6M29973, 1289 cm3, barva 8290 červená tmavá, tažné zařízení, střešní okno, 11.9.2017 provedena
přestavba vozidla spočívající v montáži zařízení pro pohon vozidla na LPG typu GC 01, nájezd cca
73 tis Km

(dále jen "předmět prodeje")

Popis:
pozn. : technická způsobilost do 30.3.2018
stav  vozidla:   odstaveno  od  10/2017,   vybitá  baterie,  Detailnější  informace  (stav  elektroinstalace  a
provozních prvků) nelze objektivně zjistit z důvodu nepojízdnosti vozu.

Ocenění: není pořizováno. 

Prohlídka předmětu   prodeje:   
- Termín prohlídky 27.3.2019 v 15,00 hod místo prohlídky bude upřesněno po telefonické rezervaci zájemce
na tel. č. 585 205 508. 

Podmínky prodeje :
 prodej majetku dle ust. § 232 odst. 1písm. b) z.č. 292/2013 Sb. bude uskutečněn se zájemcem, který

nejpozději  do  4.4.2019  do  12,00  hod  předloží  nejvyšší  cenovou  nabídku  na  odkup  majetku,
ze všech správci došlých

 minimální  nabídnutá cena je 20.000,00 Kč,  je  splatná na výzvu prodávajícího před uzavřením
kupní smlouvy, na účet soudní úschovy u OS v Olomouci, 

 souhlas soudu podle § 231 z.č. 292/2013 Sb. je podmínkou uzavření kupní smlouvy. 
 kupující  nabývá  předmět  prodeje  jako  použitý,  výše  kupní  ceny  zohledňuje  skutečnost,  že  na

předmět prodeje není poskytována záruka, 
 správce si  vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené

návrhy.  Zrušení  VŘ  se nepovažuje  za  jednání  ve  smyslu  ustanovení  §  1729  odst.  1  NOZ
a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného
zákona.

 Všechna zajištění pasiv pozůstalosti a zajištění dluhů třetích osob zanikají prodejem v souladu s ust.
§ 236 odst. 3 z.č. 292/2013 Sb., tj. nepřechází na kupujícího. 

Adresa pro doručení nabídek: Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce 
Kateřinská 107/5, 779 00  Olomouc 

Kontakt pro další informace: 585 205 508 
olomouc@e-advokati.com  

Text  tohoto  vyhlášení  poptávkového  řízení,  znalecký  posudek,  jsou  ke  stažení  na  webových  stránkách
prodávajícího, v sekci prodej majetku/movité věci:  www.e-advokati.com 

V Olomouci dne 15.3.2019 

mailto:olomouc@e-advokati.com
http://www.e-advokati.com/


Cenová nabídka kupujícího      automobil Škoda Felicie, combi, LPG r.v. 1997  :   

Jméno, Příjmení/Firma kupujícího : manžel (v případě nabytí do SJM):

r.č. /IČ kupujícího  : 

bydliště/sídlo kupujícího : 

kontaktní adresa, je-li odlišná: 
kontaktní telefon: 
kontaktní e-mail: 

výše nabízené kupní ceny (v Kč): ............................Kč 

(slovy: .............................................................................................................................korun českých)

Prohlašuji, že shora uvedenou cenovou nabídku činím ze své vážné a  svobodné vůle, že jsem se seznámil
s výše uvedenými podmínkami výběrového řízení, včetně termínů pro placení kupní ceny, tyto bez výhrad
akceptuji, na důkaz čehož připojuji svůj podpis: 

V …............................................ dne ….............................. 
…................................................. 
kupující 


