PŘIHLÁŠ KÁ
Do veřejné soutěže o odkup nemovitosti na adrese Šafaříkova 358/9, Praha 2 - Vinohrady
konaná dne 26. 3. 2018, Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2, jednací
sál č. 614, 6. patro budovy ÚMČ
NAVRHOVATEL AUKCE :
Městská část Praha 2, se sídlem náměstí Míru 600/20, PSČ 120 39, IČ 00063461
IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU AUKCE - (DÁLE JAKO „PŘEDMĚT AUKCE “):
Id. ¾ pozemku parc. č. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 378 m2, jehož součástí je na něm
zřízená stavba na adrese Šafaříkova 358/9, Praha 2, a to budova č. p. 358, objekt k bydlení a id. ¾
pozemku parc. č. 1235, zahrada, o výměře 143 m2, to vše v k.ú. Vinohrady, část obce Vinohrady, obec
Praha, LV č. 10 vedený Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.
Vlastníkem id. ¾ nemovitosti je Hlavní město Praha, svěřená správa Městská část Praha 2, nám. Míru
600/20, 120 39 Praha 2, IČ 00063461.
IDENTIFIKACE UCHAZEČE – FYZICKÉ (FO)/PRÁVNICKÉ OSOBY (PO) - (DÁLE JAKO „UCHAZEČ “):
jméno a příjmení/název
společnosti:
bydliště/sídlo:
zastoupen (PO):
datum narození/IČ:
telefon:
e-mail:
PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE :

Já, výše uvedený a dále podepsaný uchazeč tímto podávám žádost o účast ve shora uvedené Aukci a
čestně prohlašuji, že:
1. Jsem způsobilý(á) k právním úkonům
2. Seznámil(a) jsem se se Záměrem prodeje předmětu aukce zveřejněným na úřední desce MČ Praha 2 a
zavazuji se jej dodržovat.
3. Jsem plně způsobilý(á) provádět úkony v aukci a nabýt vlastnické právo k předmětu aukce.
4. Souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
se zpracováním veškerých svých osobních údajů v souvislosti s provedením aukce.
5. Nejsem osobou vyloučenou z aukce dle obecně závazného právního předpisu nebo úředního
rozhodnutí.
6. Užitím prostředků k úhradě aukční jistoty a případnému zaplacení ceny dosažené v aukci nedochází k
legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb.
7. Uhradil(a) jsem aukční jistotu bankovním převodem v hodnotě a v termínu uvedeném ve výše
uvedeném Záměru prodeje.
8. Jsem si vědom(a), že v případě vrácení aukční jistoty, tato nebude úročena a bude poukázána ve stejné
výši na bankovní účet, ze kterého byla odeslána.
9. Výše uvedené identifikační údaje jsou úplné a pravdivé.
V ……………………………………………. dne……………………………….
Podpis uchazeče + razítko (PO): …………………………………………………..
Přílohou této Přihlášky musí být kopie (neověřená) dokladu o složení jistoty a v případě právnické osoby
kopie výpisu z veřejného rejstříku, ve kterém je tato právnická osoba zapsána. Pokud je tento výpis v jiném
než českém nebo slovenském jazyce, účastník k přihlášce přiloží rovněž překlad výpisu do českého jazyka.

