
 PŘÍLOHA č. 1  

  

 
Prohlášení zájemce veřejné soutěže č.j. S020057/2014-O31 

 
o nejvhodnější nabídku na prodej pozemku parcelní číslo 795/9 v obci Pardubice, katastrálním 
území Lány na Důlku vzniklý oddělením z původního pozemku parcelní číslo 795/1 na základě 
geometrického plánu č. 382-16/2013 (dále jen „Majetek“). 
 

 

Zájemce veřejné soutěže (dále jen „Zájemce VS“): 
Název právnické osoby (u fyzické osoby – osobní jméno, příjmení) 
………………………………………………… 

…................................................................................................................................
......................... 

sídlo (u fyzické osoby místo trvalého pobytu) 

............................................................................................................................ 

IČO (datum narození) ........................................................... 

zastoupený 
...................................................................................................................................

........ 

 

 

1. Zájemce VS prohlašuje, že proti němu není vedeno řízení ve věci povinností  
a závazků kupujícího vůči státu, a že nemá v evidenci daní žádné daňové nedoplatky. 

2. Zájemce VS prohlašuje, že je mu znám stav prodávaného Majetku. 

3. Zájemce VS prohlašuje, že proti němu, jeho statutárním orgánům ani vedoucím 
zaměstnancům není zahájeno anebo vedeno trestní řízení. 

4. Zájemce VS prohlašuje, že plní své právní povinnosti a závazky, není v platební 
neschopnosti, nevstoupil do likvidace, není proti němu zahájeno ani vedeno řízení podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů, ani soudní nebo 
správní řízení ve věci povinností a závazků vůči státu. Zájemce VS dále prohlašuje, že mu 
platební neschopnost, vstup do likvidace, řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, ani soudní nebo správní řízení ve věci povinností a závazků vůči státu 
nehrozí. 

5. Zájemce VS se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Vyhlašovateli všechny podstatné 
skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na prodej předmětného Majetku, zejména 
zaplacení celé kupní ceny, zahájení nebo hrozbu řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, soudního nebo správního řízení ve věci povinností a závazků 
vůči státu nebo vstup do likvidace. Tato povinnost trvá až do úplného zaplacení kupní ceny 
s veškerým příslušenstvím. 

6. Zájemce VS dává souhlas ke zpracování a využívání údajů po dobu 10 let, které poskytl 
Vyhlašovateli v souvislosti s touto veřejnou soutěži. 

7. Zájemce VS prohlašuje, že souhlasí s Podmínkami pro veřejné soutěže č.j. 49126/2020-

SŽ-GŘ-O31 a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí.  

8. V případě, že zájemcem VS je fyzická osoba, která uzavřela manželství, bude nabídka 
podána oběma manželi anebo Zájemce VS doloží s nabídkou též písemný souhlas druhého 
z manželů s úředně ověřeným podpisem, že druhý z manželů nebude uveden v kupní 
smlouvě na straně kupující. Výše uvedený písemný souhlas může být nahrazen ověřenou 
kopií smlouvy o manželském majetkovém režimu. 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 
 podpis(y) 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3123781

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 912f0d3e-3658-4dbe-bb39-a0b77f1925f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora ZÁVODSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2022 09:38:32
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