
MĚSTO Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice  

 

PRODEJ 

bytu č. 7 v č.p. 106 
 

Město Mladá Vožice nabízí k odprodeji byt č. 7 (2+1) v Souhradí č.p. 106 obálkovou metodou s minimální 

cenou 147 218,- Kč 
  
 

Popis nemovitosti: 
 

Umístění: ulice Souhradí, dům č.p. 106, 1. nadzemní podlaží  

           
 

byt č. 7 

         1. pokoj ...............................................................................................................  18,25 m² 

         2. pokoj ………………………………………………………………………...  11.25 m² 

             kuchyň………………………………………………………………………..  10.15 m² 

             předsíň………………………………………………………………………..    8,50 m² 

             koupelna ……………………………………………………………………..    3,65 m² 

             WC  ..............................................................................................                       1,35 m²  

             sklep   ...............................................................................................................   3,80 m² 

             sklepní kóje …………………………………………………………………….1,20 m² 

             podlahová plocha jednotky celkem                                                                    58,15 m² 

    K bytové jednotce přináleží podíl na společných částech domu a stavebních pozemcích:  

    parc. číslo st. 461 o výměře 321 m2 v  k. ú. a obci Mladá Vožice a činí  6543/55885  

 

 
                                     

 

Minimální prodejní cena:          147.218,- Kč           (stočtyřicetsedmtisícdvěstěosmnáct korun českých) 

 

Prohlídka bytové jednotky:       10. 12. 2019 v 15.00. hod.                      

 

Informace na tel. čísle:              602 454 379 - Václav Slabý, místostarosta města Mladá Vožice 

                                                                                                                    
                                     

Zájemci mohou své NABÍDKY podávat na podatelnu Městského úřadu v Mladé Vožici na formuláři, který 

je na podatelně k dispozici, a to ve lhůtě nejpozději do 12. 12. 2019 do 14.30 hodin.  

NABÍDKA musí být v zapečetěné nebo v dobře zalepené obálce s výrazným označením: 

"PRODEJ  BYTU  č. 7 v č.p. 106 - NEOTVÍRAT" 

 

Veřejné otevírání obálek proběhne dne 13. 12. 2019 v 07.30. hod. na Městském úřadu v Mladé Vožici. 

 

 

 

V Mladé Vožici dne 5. 11. 2019                            zveřejněno na úřední desce 5. 11. 2019                     

                                                                                                          



 

 

Oznámení o výběrovém řízení  

 

 

Oznamujeme tímto, že výběr zájemce o koupi:  

bytu  č. 7 v č.p. 106 -  ul. Souhradí  v Mladé Vožici se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

domu č.p. 106 a pozemku parc. číslo st. 461 o výměře 321 m2 v  k. ú. a obci Mladá Vožice a činí  

6543/55885, bude proveden na základě nabídek doručených v zalepených a označených obálkách. Nabídka 

na koupi uvedené nemovitosti musí být předána osobně nebo doporučenou poštou na podatelnu MěÚ 

Mladá Vožice, MěÚ Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice, v zalepené obálce. Na čelní 

straně obálky bude čitelně uvedeno:  "PRODEJ  BYTU č. 7 v č.p. 106 - NEOTVÍRAT" 

 

 

 

 

Obsah nabídky (přiložený formulář): 

1) osobní údaje zájemce (je-li zájemce ženatý /vdaná/ a nemá-li upravené vlastnictví prodává se byt  

    do společného vlastnictví manželů - zájemci jsou oba - uveďte tedy data obou partnerů) 

2) návrh kupní ceny - nejnižší cena byla stanovena ve výši 147. 218,- Kč            

3) souhlas zájemce s uveřejněním sdělených osobních údajů dle přílohy 

 

 

Písemné nabídky očekáváme do 12. 12. 2019 do 14.30 hodin. 

 

 

Informace:  
 

Prohlídka bytu se uskuteční dne 10. 12. 2019, sraz zájemců v 15.00 hodin před domem č.p. 106 v Mladé 

Vožici. Jednání výběrové komise se uskuteční dne 13. 12. 2019 v 07.30 hodin v kanceláři starosty MěÚ 

Mladá Vožice. Zájemci mají možnost zúčastnit se jednání výběrové komise - části otevírání obálek. 

Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Výběr zájemce bude 

schvalovat zastupitelstvo města na doporučení výběrové komise. Výběrová komise si vyhrazuje právo 

nevybrat žádnou nabídku. Výběrová komise určí pořadí prvních dvou případně více zájemců pro případ, že 

by vybraný zájemce neuzavřel příslušné smlouvy či nesplnil předloženou nabídku. Podmínkou účasti 

zájemce ve výběrovém řízení je písemný souhlas dle bodu 5. obsahu nabídky. Dále je podmínkou účasti 

zájemce ve výběrovém řízení státní občanství ČR. 

 

 

 

Příloha:  

1. Tiskopis - nabídka na koupi bytu 

2. Prohlášení zájemce     

 



 

Nabídka na koupi bytu č. 7 v č.p. 106 
 

v domě č.p. 106 ul. Souhradí v Mladé Vožici se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 

106 a pozemku parc. číslo st. st. 461 o výměře 321 m2 v  k. ú. a obci Mladá Vožice a činí  6543/55885   

 

 

 Osobní údaje zájemce 
 

     Jméno a příjmení     ________________________________________________________ 
 
     Rodné číslo             ________________________________      stav __________________ 
 
     Trvalé bydliště         _______________________________________________________ 
 
     Telefon                     ________________________________     zaměstnání  ___________ 
 

 

 Osobní údaje zájemce (manžel - manželka) 
 

     Jméno a příjmení     _______________________________________________________ 
 
     Rodné číslo             ________________________________      stav _________________ 
 
     Trvalé bydliště         _______________________________________________________ 
 
     Telefon                     ________________________________     zaměstnání  ___________ 
 

 
 

 

  Návrh kupní ceny jednotky   ________________ Kč    slovy ________________________ 
 

 

 

 

 Splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
 

 
 
 
 
 
V ________________________    Dne _____________________ 
 
 
podpis ____________________            _____________________ 



 

 

 

Prohlášení zájemce 
 

 

 

Já níže podepsaný(á)  _____________________________________________________________ 

 

                                   _____________________________________________________________ 

 

 

jako zájemce (jméno, příjmení, titul) o koupi bytu č. 7 (2+1) v Mladé Vožici č.p.106 prohlašuji, že jsem 

seznámen(a) s právem i povinností prodávajícího svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace 

dostupné mu z jeho úřední činnosti ve smyslu ustanovení článku 17 Listiny základních práv a svobod. Beru 

na vědomí úmysl a cíl prodávajícího vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené 

informace o nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. v 

platném znění (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. v platném 

znění (o zpracování osobních údajů), proto předem výslovně souhlasím se zpracováním mých osobních 

údajů prodávajícím. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby 

prodávajícího a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Výslovně prodávajícímu za tímto 

účelem konstatuji souhlas s možným zpřístupněním či zveřejněním nabídky v části týkající se označení mé 

osoby jako zájemce, jménem, příjmením, bydlištěm, případně rodným číslem, nabízené ceny a její 

splatnosti, a to zejména v návrzích pro jednání orgánů města a jejich rozhodnutích. 

 

 

 

V __________________________ 

 

 

dne ________________________ 

 

 

 

 

 

podpis _______________________    _______________________ 


