
10 D 42/2020 

JUDr. Jana Udržalová, notářka v Chrudimi 
Chrudim, Novoměstská 960 

 
tel.: 724 348 896, e-mail: notarka.udrzalova@gmail.com, ID DS: fcucb8d 

 

NABÍDKA K PRODEJI MAJETKU ZAŘAZENÉHO DO LIKVIDAČNÍ 
PODSTATY V RÁMCI LIKVIDACE POZŮSTALOSTI 

 
JUDr. Jana Udržalová, notářka v Chrudimi, pověřená Okresním soudem v Chrudimi jako soudní 
komisařka, zároveň vystupující jako likvidační správkyně v řízení o pozůstalosti po: Alena 
Körnerová, narozená 17.7.1975, naposledy s trvalým pobytem Žumberk 71, zemřelá dne 5.8.2020 
bez zanechání právního jednání pro případ smrti 

nabízí 

ve smyslu ustanovení § 232 odst. 1 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „z.ř.s.“), v rámci zpeněžení majetku likvidační podstaty               

za podmínek níže uvedených: 

I. 
Prodávaný majetek 

Nemovité věci: 

− jedna polovina (1/2) pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo parcely 3000/2 
v katastrálním území Čistá u Litomyšle, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví číslo 137 pro obec Čistá, katastrální 
území Čistá u Litomyšle.  

Podle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Miroslavem Kopáčkem, znalcem v oborech 
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, byla obvyklá cena výše uvedeného podílu                          
na nemovitosti stanovena částkou ve výši 115.000 Kč. 

 
II. 

Podmínky prodeje 

a) prodej nejvyšší nabídce 

b) nabídka musí obsahovat u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého 

pobytu, doručovací adresu, osobní stav, u právnických osob název (firmu), sídlo, identifikační 

číslo, doručovací adresu 

c) nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem, u právnických osob 

v souladu se způsobem jednání za právnickou osobu zapsaném v obchodním či jiném rejstříku, 

d) nabídka musí obsahovat určení, jakého majetku se týká a nabídku ceny za prodej tohoto 

majetku, 

e) nabízená kupní cena musí být uvedena číselně i slovně v Kč, 

f) cena bude uhrazena na účet Okresního soudu v Chrudimi nejpozději při uzavření smlouvy                 

o převodu majetku zůstavitelky. 

III. 

Předání nabídek 

a) písemná nabídka v uzavřené obálce, s označením obálky „LIKVIDACE POZŮSTALOSTI – 

10 D 42/2020 – pozemek č. par. 3000/2 – NEOTVÍRAT!“, bude doručena na adresu                   



10 D 42/2020 

JUDr. Jany Udržalové, notářky v Chrudimi, Novoměstská 960, 537 01 Chrudim, 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně do notářské kanceláře 

nejpozději do 10:00 hodin dne 18.7.2022, 

b) obálky s cenovou nabídkou budou otevřeny ve 12:00 hodin dne 18.7.2022. 

 

IV. 

Souhlas s prodejem 

Dle § 231 odst. 1 z.ř.s. se zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty uskutečňuje  

s předchozím souhlasem Okresního soudu v Chrudimi. 

 

V. 

Ostatní ujednání 

a) soudní komisařka si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, 

b) soudní komisařka písemně sdělí všem zájemcům výsledky výběru nabyvatele, 

c) veškeré další informace k prodeji je možno získat v notářské kanceláři na níže uvedených 

kontaktních spojeních 

VI. 

Kontaktní údaje 

JUDr. Jana Udržalová 

notářka v Chrudimi, pověřená soudní komisařka a zároveň likvidační správkyně 

se sídlem kanceláře na adrese Chrudim, Chrudim II, Novoměstská 960, PSČ 537 01  

tel: 724 348 896, email: notarka.udrzalova@gmail.com 

ID datové schránky: fcucb8d 

 

Chrudim 1.6.2022       

 

JUDr. Jana Udržalová, v.r. 
notářka jako soudní komisařka 
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