Město Třebíč se sídlem Karlovo nám. 104/55, Třebíč, IČ 00290629
Výběrové řízení formou aukce na prodej stavebních pozemků pro výstavbu bytových domů
v lokalitě na „ul. Modřínová“ v Třebíči

Příloha č. 2 Podmínek

Přihláška do elektronických aukcí stavebních pozemků
v lokalitě „ul. Modřínová“- výběrové řízení formou elektronických aukcí je vypsáno
na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Třebíče č. 34/5/ZM/2021 ze dne
09.12.2021

1. Zájemce/Zájemci

Aukcí se budu/budeme účastnit jako:*
☐ jediná fyzická osoba
☐ jediná právnická osoba

☐ budoucí spoluvlastníci

Pokud by osoba podepisující tuto přihlášku jednala za zájemce na základě plné moci nebo jakéhokoli
pověření, je zájemce povinen toto přiložit k této přihlášce v originále nebo v ověřené fotokopii.

2. Vyplňte dle typu zájemce
V případě zamýšleného nabytí pozemku do spoluvlastnictví, vyplní tito zamýšlení spoluvlastníci.
Zájemce č. 1
Fyzická/právnická osoba*
Titul, jméno, příjmení/osoba oprávněná jednat*
IČ*
Sídlo*
Telefon*
E-mail*
Zájemce č. 2
Fyzická/právnická osoba*
Titul, jméno, příjmení/osoba oprávněná jednat*
IČ*
Sídlo*
Telefon*
E-mail*

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zájemce/zájemci bere/berou tímto mimo jiné na vědomí a souhlasí s tím, že město Třebíč ve smyslu
ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění, zpracovává a
shromažďuje osobní údaje o něm/nich za účelem realizace tohoto výběrového řízení formou
elektronických aukcí tak, jak je v podmínkách tohoto výběrového řízení formou elektronických aukcí na
prodej stavebních pozemků v lokalitě „ul. Modřínová“ v Třebíči (dále též „Podmínky“) specifikováno.
Zájemce/zájemci tím také souhlasí s tím, aby město Třebíč ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019
Sb., v účinném znění, shromáždilo a zpracovalo o něm/nich osobní údaje, zejména jméno a příjmení,
datum narození, bydliště, a to za účelem jejich zadávání do systému E-ZAK, provozování systému EZAK, eventuálního použití při realizaci práv a povinností v souvislosti s Podmínkami a jejich naplněním,
dále při rozhodování příslušným orgánem města Třebíče a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000
Sb., v účinném znění, zveřejnění údajů v souladu s platnou právní úpravou a vedení související
evidence. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení formou elektronických
aukcí a poté po dobu nutnou pro vypořádání tohoto výběrového řízení formou elektronických aukcí a po
uplynutí této doby pak pro účely ochrany práv města Třebíče, a dále též pro účely evidence, archivnictví
a statistiky.

Zájemce/zájemci bere/berou mimo jiné na vědomí a souhlasí s tím, že správce systému
E-ZAK, společnost QCM, s. r. o., Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, bude využívat osobní údaje
zadané do systému E-ZAK výhradně pro účely provozování systému E-ZAK a pro účely archivace.

4. Čestné prohlášení, závazek zájemce/ů, ujednání o smluvní pokutě
Čestně prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/jsme se seznámil/seznámili s podmínkami výše uvedeného
výběrového řízení (Podmínky), rozumím/rozumíme jim, a tyto podmínky výběrového řízení plně
respektuji/respektujeme, souhlasím/souhlasíme s nimi a zavazuji/zavazujeme se tyto podmínky
výběrového řízení dodržet a neporušit je a zavazuji/zavazujeme se nezmařit výsledek tohoto
výběrového řízení formou elektronických aukcí, kterého mám/máme zájem se účastnit. Dále
prohlašuji/prohlašujeme, že se zavazuji/zavazujeme činit podání (příhozy) v aukci vážně, na vlastní
odpovědnost a na vlastní nebezpečí a jsem/jsme si dobře vědom/vědomi povinností a závazků
vyplývajících z Podmínek a z kupní smlouvy, pokud se mnou/námi bude na základě výsledku
výběrového řízení a na základě rozhodnutí zastupitelstva města uzavřena. Beru/bereme na vědomí a
akceptuji/akceptujeme, že můj/náš případný omyl v průběhu výběrového řízení formou elektronických
aukcí jde plně za mnou/námi, k mé/naší tíži. Beru/bereme na vědomí a akceptuji/akceptujeme, že si
sám/sami plně odpovídám/odpovídáme za své technické vybavení a připojení do aukční síně.
Smluvní strany, tj. město Třebíč a zde uvedený/uvedení zájemce/zájemci o koupi stavebního pozemku,
se dohodly, že pokud zájemce/zájemci o koupi stavebního pozemku vydraží stavební
pozemek/pozemky (některý z pozemků, které jsou uvedeny v Podmínkách, nebo i více těchto pozemků)
a nezaplatí na účet města Třebíče kupní cenu vzešlou z tohoto výběrového řízení formou aukce ve
lhůtě do 60 dnů po rozhodnutí zastupitelstva města Třebíče o prodeji pozemku vydražiteli (dražební
jistota se započítá vydražiteli na úhradu kupní ceny), v důsledku čehož bude toto výběrové řízení
zmařeno, nebo tato/tyto osoba/osoby zmaří výsledek tohoto výběrového řízení tím, že ve stanoveném
termínu nezaplatí úhradu na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, nebo
ve stanoveném termínu neuzavře/neuzavřou kupní smlouvu na prodej pozemku, anebo jinak zmaří
toto výběrové řízení (viz Podmínky), bude/budou tento/tito vydražitel/vydražitelé (tj. níže
uvedený/uvedení zájemce/zájemci o koupi stavebního pozemku) povinen/povinni zaplatit na účet města
Třebíče č. 190000329711/0100 smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to do 15 dnů ode dne,
kdy marně uplynula lhůta k zaplacení kupní ceny za vydražený stavební pozemek nebo k uzavření
kupní smlouvy nebo k zaplacení správního poplatku a nebo kdy jinak zmařil/zmařili výsledek výběrového
řízení (dle konkrétní situace, která nastala) pro konkrétní pozemek. Pokud se takto stane u více
vydražených pozemků, bude/budou tento/tito vydražitel/vydražitelé (tj. níže uvedený/uvedení
zájemce/zájemci o koupi stavebního pozemku) povinen/povinni zaplatit tuto smluvní pokutu u každého
takového pozemku. Smluvní strany se v této souvislosti dále výslovně dohodly, že i v tomto případě má
město Třebíč vůči této osobě/osobám (zájemci/zájemcům o koupi stavebního pozemku) právo na
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pokud se na
straně zájemce o koupi stavebního pozemku vyskytuje více osob, odpovídají za tyto závazky
a za úhradu smluvní pokuty a škody společně a nerozdílně. Na úhradu smluvní pokuty se započte
složená finanční jistota.
Úhradou stanovené finanční jistoty na určený účet města Třebíče (viz Podmínky) a podáním této
Přihlášky do elektronických aukcí stavebních pozemků městu Třebíči způsobem dle Podmínek
akceptuji/akceptujeme v plném rozsahu podmínky tohoto výše specifikovaného výběrového
řízení formou elektronických aukcí (Podmínky)a zavazuji/zavazujeme se je plně dodržet a
dochází tímto i k ujednání výše popsané smluvní pokuty a souvisejícího nároku na náhradu
škody.
Osoba podepisující tuto přihlášku prohlašuje, že je oprávněna podepsat na straně zájemce.
Příloha: plná moc/pověření ze dne …………….k podpisu této přihlášky za zájemce
Zájemce č. 1:
V Třebíči dne ………
Zájemce č. 2:
V Třebíči dne ………
* Povinné údaje

……..………………………………
Podpis oprávněné osoby
……..………………………………
Podpis oprávněné osoby

