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Město Třebíč, se sídlem Karlovo nám. 104/55, Třebíč, IČ 00290629 

Výběrové řízení formou elektronických aukcí na prodej stavebních pozemků pro 

výstavbu bytových domů v lokalitě „ul. Modřínová“ v Třebíči 

Jedná se o tyto pozemky v obci a katastrálním území Třebíč: 

 část pozemku p. č. 1037/9, oddělená geometrickým plánem č. 6812-1925/2021,
zpracovaným firmou Geohunter s. r. o., Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí,

označená jako pozemek p. č. 1037/62 – ostatní plocha o výměře 3989 m2, obec a k. ú.

Třebíč (dále též "nabízený pozemek č. 1"),

 část pozemku p. č. 1037/9, oddělená geometrickým plánem č. 6812-1925/2021,
zpracovaným firmou Geohunter s. r. o., Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí,

označená jako pozemek p. č. 1037/63 – ostatní plocha o výměře 3355 m2, obec a k. ú.

Třebíč (dále též "nabízený pozemek č. 2"),

 část pozemku p. č. 1037/9, oddělená geometrickým plánem č. 6812-1925/2021,
zpracovaným firmou Geohunter s. r. o., Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí,

označená jako pozemek p. č. 1037/64 – ostatní plocha o výměře 2829 m2, obec a k. ú.

Třebíč (dále též "nabízený pozemek č. 3"),

Pozemky jsou schváleným územním plánem určeny k zastavění bytovými domy. 

I. 

Všeobecný popis výše uvedených nabízených pozemků: 

Nabízené pozemky se nacházejí v severovýchodním okraji města Třebíč, lokalita navazuje na 
zastavěné území na ulici Modřínová v Třebíči. Pozemky jsou přístupné přímo z přilehlé 
komunikace. 

Nabízené pozemky jsou zatíženy věcným břemenem, spočívajícím v povinnosti vlastníka 
pozemku strpět uložení rozvodů teplovodu, komunikačních kabelů a rozvodu vysokého napětí 

(některá věcná břemena vznikla ze zákona a nejsou zapsána v katastru nemovitostí). Při 

realizaci staveb dojde ke kolizi s těmito sítěmi, některé stavby vyvolají i nutnost jejich 

přeložek. Orientační průběh inženýrských sítí dle dostupných zdrojů je doložen 

v orientační situaci, která je přílohou č. 7 těchto podmínek. 

Nabyvatelé nabízených pozemků na své náklady a na svoji odpovědnost a nebezpečí 

provedou opatření, případně i přeložky sítí, dle jednotlivých stanovisek vlastníků či 

provozovatelů uvedených sítí. Tuto skutečnost je každý vlastník pozemku povinen 

akceptovat a zohlednit ji ve svých stavebních záměrech.   

Vlastník každého pozemku je povinen na svoje náklady a na svoji odpovědnost a 

nebezpečí zajistit v souladu s platnou právní úpravou vsakování nebo zadržování a 

odvádění povrchových vod, vznikajících dopadem atmosférických srážek na vybudované 
stavby. 

Nabízené pozemky bude možné připojit na dostupné inženýrské sítě: vodovod, kanalizaci, 

rozvod el. energie, teplovod.  

Město Třebíč zájemce výslovně upozorňuje, že neprovádělo v dané lokalitě geologický 

průzkum. Město Třebíč se však zavazuje umožnit zájemcům o koupi pozemků před 
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zahájením výběrového řízení formou aukce provést na jejich žádost geologické sondy. Sondy 
lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem města Třebíč na náklady, 
odpovědnost a nebezpečí zájemce, který je povinen uvést předmětný pozemek následně do 
původního stavu.  Město Třebíč upozorňuje zájemce na ztížené zakládací podmínky v jižních 
částech nabízených pozemků (terénní nerovnosti, svah, atd.) 

Podrobné závazné podmínky pro výstavbu bytových domů na nabízených pozemcích řeší 

schválená „Územní studie – obytná lokalita Na Kopcích I“, zpracovaná firmou DIS projekt 
s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČ 60715227, s datem  5/2019, tato studie je 
dostupná na webových stránkách města Třebíče: 
Územní studie Obytná lokalita Na Kopcích I: Třebíč (trebic.cz).  

Platí, že zájemce, který se výběrového řízení zúčastní, je s těmito závaznými 

podmínkami obeznámen a dodrží je. 

Každý nabyvatel pozemku je povinen na zakoupeném pozemku postavit dva bytové domy 

včetně související infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a zejména v 

souladu s výše citovanou územní studií a tyto zkolaudovat formou kolaudačního souhlasu, 

příp. kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci (dále jen kolaudace) nejpozději do 

31.12.2026. Každý nabyvatel pozemku vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost a 
nebezpečí zajistí na nabízeném pozemku výstavbu bytových domů včetně parkovacích stání, 
chodníků, veřejného osvětlení, obslužné komunikace a terénních úprav včetně výsadby 
zeleně. 

Vlastník nabízeného pozemku č. 1 – na části okolního pozemku p. č. 1037/9 (který nebude 

v jeho vlastnictví) je povinen na své náklady, na svoji odpovědnost a na své nebezpečí 

vybudovat veřejnou infrastrukturu – komunikační napojení na veřejně přístupnou 
komunikaci, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení, podzemní kontejnery na 
separovaný odpad, terénní úpravy, sadové úpravy  (rozsah území a parametry veřejné 
infrastruktury jsou vyznačeny v situaci, která je přílohou č. 4 těchto podmínek), tyto 

zkolaudovat  nejpozději do 31.12.2026. 

Vlastník nabízeného pozemku č. 2 – na části okolního pozemku p. č. 1037/9 (který nebude 

v jeho vlastnictví)  je povinen na své náklady, na svoji odpovědnost a na své nebezpečí 

vybudovat veřejnou infrastrukturu – komunikační napojení na veřejně přístupnou 
komunikaci, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy 
(rozsah území a parametry veřejné infrastruktury jsou vyznačeny v situaci, která je přílohou č. 

5 těchto podmínek), tyto zkolaudovat  nejpozději do 31.12.2026. 

Vlastník nabízeného pozemku č. 3 – na části okolního pozemku p. č. 1037/9 (který nebude 

v jeho vlastnictví) je povinen na své náklady, na svoji odpovědnost a na své nebezpečí 

vybudovat veřejnou infrastrukturu – komunikační napojení na veřejně přístupnou 
komunikaci, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení, podzemní kontejnery na 
separovaný odpad, terénní úpravy, sadové úpravy (rozsah území a parametry veřejné 
infrastruktury jsou vyznačeny v situaci, která je přílohou č. 6 těchto podmínek), tyto 

zkolaudovat  nejpozději do 31.12.2026. 

Město Třebíč poskytne vlastníkům součinnost formou souhlasu s vybudováním staveb 
veřejné infrastruktury na svém pozemku. 

Při výsadbě zeleně se bude vlastník pozemku vždy řídit studií, vyhotovenou firmou DIS projekt 
s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČ 60715227, tato studie je dostupná na 
webových stránkách města Třebíče: 
https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=52441 

https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=52442 

Komunikační napojení na veřejně přístupnou komunikaci, chodníky, parkovací stání, veřejné 
osvětlení, zeleň, podzemní kontejnery na separovaný odpad, vybudované na pozemku p. č. 
1037/9 v k. ú. Třebíč, který je ve vlastnictví města Třebíče, následně po jejich zbudování a 

https://www.trebic.cz/uzemni-studie-obytna-lokalita-na-kopcich-i/d-49949/p1=8935
https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=52441
https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=52442
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kolaudaci každý nabyvatel pozemku bez odkladu na výzvu města Třebíče převede městu 
Třebíč bezplatně nebo se vzdá práva na vypořádání investice do majetku města Třebíče, dle 
pokynu města Třebíče s ohledem na konkrétní právní stav. 

Dle občanského zákoníku se bytové domy stanou součástí pozemku, na kterém budou 

postaveny. Do kolaudace bytových domů, které budou postaveny na nabízeném pozemku, 

není vlastník nabízeného pozemku oprávněn jakkoli převést, přenést nebo postoupit 

nabízený pozemek do vlastnictví jiné osoby. Pokud budou bytové domy, postavené na 
nabízeném pozemku, kolaudovány postupně, lze u zkolaudovaného bytového domu převádět 
jím zastavěný pozemek a pozemek se související infrastrukturou. 

Další podmínky, za kterých bude každý jednotlivý nabízený pozemek prodán, jsou 

zakotveny v textu kupní smlouvy, která je v příloze č. 1 těchto podmínek prodeje (dále též 
„Podmínky“). Kupní smlouva bude prodávajícím pro konkrétní prodávaný pozemek 
upravována dle konkrétní situace u konkrétního prodávaného pozemku. 

Výše uvedené skutečnosti je nabyvatel pozemku povinen akceptovat a zohlednit je ve svých 
stavebních záměrech na nabytém pozemku. 

Prohlídka nabízených pozemků je možná kdykoliv, pozemky jsou veřejně přístupné. 

II. 

Účastníky výběrového řízení formou elektronických aukcí (dále též „aukce“ nebo 

„elektronické aukce“) mohou být podnikající fyzické osoby a právnické osoby 
oprávněné nabýt v ČR nemovitý majetek do svého vlastnictví. 

Osoby, které budou oprávněny uzavřít kupní smlouvy, jejímiž předměty budou prodeje 
a koupě nabízených pozemků, budou městem Třebíč zvoleny ve výběrovém řízení, které 

proběhne formou elektronických aukcí (samostatná aukce na každý pozemek). Pro potřeby 

tohoto výběrového řízení formou elektronických aukcí stanoví město Třebíč tyto 

podmínky: 

Příhoz u každého nabízeného pozemku se stanovuje v rozmezí 40.000 Kč – 200.000 Kč 

s tím, že musí být vždy vyjádřen pouze v celých korunách. Příhozem se rozumí 

navýšení aktuálně nejvyšší nabídkové ceny na její novou hodnotu. 

Finanční jistota pro toto výběrové řízení formou elektronických aukcí činí 600.000 Kč. 

Vyvolávací cena nabízených pozemků: 

 nabízený pozemek č. 1 ve výši  10.910.000 Kč vč. DPH,

 nabízený pozemek č. 2 ve výši    9.180.000 Kč vč. DPH,
 nabízený pozemek č. 3 ve výši    7.740.000 Kč vč. DPH.

Finanční jistota: 

- finanční jistota musí být zájemcem složena nejpozději do 11.03.2022 (do tohoto 

data musí být finanční jistota připsána na uvedený účet) na účet města Třebíče u KB 

Třebíč, č. ú. 6628070247/0100, VS 6043, do poznámky bude uvedeno jméno a příjmení 

zájemce/obchodní firma, IČ zájemce a kontakt na zájemce - telefonní číslo, 

- zájemce, který složí finanční jistotu na jiný účet nebo na jiný variabilní symbol, se 

nebude moci výběrového řízení formou elektronických aukcí zúčastnit, 
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- finanční jistotu nelze složit platební kartou, směnkou, šekem nebo bankovní zárukou, 

- pokud je předmět aukcí vydražen, vrátí město Třebíč bez zbytečného odkladu 
po ukončení aukcí účastníkům aukcí složenou finanční jistotu bankovním převodem 
na účet, ze kterého byla platba finanční jistoty provedena, a to s výjimkou účastníků aukcí 
– vydražitelů, jimž se finanční jistota započte na úhradu části kupní ceny.

Přihláška do aukce: 

Zájemce je povinen řádně vyplnit formulář Přihláška do elektronických aukcí stavebních 

pozemků, který je přílohou č. 2 těchto Podmínek. Všichni zde (tj. v této Přihlášce 
do elektronických aukcí) uvedení zájemci jsou povinni tento formulář vlastnoručně podepsat 

a nejpozději do 11.03.2022 jej doručit na podatelnu MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 
Třebíč, nebo na MěÚ Třebíč, odbor správy majetku a investic města, Karlovo nám. 104/55, 

Třebíč, anebo jej naskenovaný zaslat na e-mail: aukce@trebic.cz (11.03.2022 musí být na 
tento e-mail i doručen). 

Přihláška do aukce je dostupná ke stažení na 
https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=52439. 

Registrace: 

Zájemci, kteří včas složí finanční jistotu a včas doručí řádně vyplněnou a podepsanou 
Přihlášku do elektronických aukcí stavebních pozemků v souladu s těmito Podmínkami, 

budou následně předregistrováni do portálu elektronických aukcí https://prodej.ezak.cz. 
Systémem budou zájemci na svoji e-mailovou adresu (uvedenou v jejich Přihlášce do 
elektronických aukcí) vyzváni k dokončení registrace. 

V případě, že konkrétnímu zájemci nepřijde do 14.03.2022 do 12:00 hod. výše uvedená 
e-mailová výzva k dokončení jeho registrace, je tento zájemce povinen tuto skutečnost sdělit 

do 15.03.2022 do 12:00 hod. (do uvedeného data a hodiny musí být zaslané oznámení také 

doručeno) na e-mail: aukce@trebic.cz. Pokud tak tento zájemce neučiní, poruší 

podstatným způsobem podmínky tohoto výběrového řízení formou elektronických 

aukcí a nemá nárok se elektronických aukcí zúčastnit. 

Dokončení registrace ze strany zájemce je podmínkou možnosti účasti zájemce 

v elektronických aukcích. 

Elektronická aukce: 

podrobný návod jak postupovat při elektronické aukci je dostupný na 

https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=52440 

– je nutno se s ním seznámit a řídit se jím,

- jednotlivé elektronické aukce pro nabízené pozemky budou zahájeny: 

 pro nabízený pozemek č. 1 dne 21.03.2022 v  09:00 h

 pro nabízený pozemek č. 2 dne 21.03.2022 v  10:00 h

 pro nabízený pozemek č. 3 dne 21.03.2022 v  11:00 h

- jednotlivé elektronické aukce pro jednotlivé nabízené pozemky proběhnou na portále 
https://prodej.ezak.cz, 

- po dokončení registrace zájemci vyčkají, až na jejich e-mailové adresy budou odeslány 
e-maily, které budou obsahovat výzvy k účasti v jednotlivých elektronických aukcích 
(tzn. 3 e-maily). Výzvy k účasti v elektronických aukcích budou zájemcům odeslány 
minimálně 2 dny před zahájením elektronických aukcí. Následně si zájemci budou moci 

mailto:aukce@trebic.cz
https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=52439
https://prodej.ezak.cz/
mailto:aukce@trebic.cz
https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=52440
https://prodej.ezak.cz/
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vyzkoušet funkčnost připojení do systému elektronických aukcí a zkušební příhoz v demo 
verzi před zahájením ostrých aukcí, 

- pevně stanovený minimální čas pro aukci na konkrétní pozemek je 15 min., po tuto dobu 
mohou účastníci aukce provádět změny aukčních hodnot v souladu s těmito Podmínkami 
– pokud v poslední minutě před uplynutím tohoto pevně stanoveného času provede
některý z účastníků aukce příhoz, prodlouží se konec elektronické aukce o 1 minutu 
(počítáno od okamžiku posledního příhozu), a to i opakovaně, počet takovýchto 
prodloužení elektronické aukce není omezen, 

- pokud během 15 minut po zahájení aukce na konkrétní pozemek žádný z účastníků 
aukce neučiní příhoz, aukce na konkrétní pozemek je automaticky ukončena, 

- v aukci není možné dorovnávat nabídkovou cenu, 

- příhoz vždy navyšuje aktuální nejvyšší nabídkovou cenu, 

- v případě, že v poslední minutě elektronické aukce nikdo neučiní příhoz nad aktuální 
nejvyšší nabídkovou cenu, aukce končí, 

- účastník aukce s nejvyšším podáním se stává vydražitelem (osobou oprávněnou uzavřít 
smlouvu o převodu vlastnictví toho konkrétního nabízeného pozemku za předpokladu 

kladného rozhodnutí zastupitelstva města o tomto převodu). 

III. 

Další podmínky: 

- po provedení výše popsaného výběrového řízení formou elektronických aukcí rozhodne 
Zastupitelstvo města Třebíče o prodeji konkrétních pozemků konkrétním účastníkům 
aukce – vydražitelům (dle výsledku výběrového řízení formou elektronických aukcí), 

- kupní cena (vzešlá z výsledku výběrového řízení formou elektronických aukcí, kdy 

se jedná o celkovou částku včetně DPH) je splatná na účet města Třebíče u KB Třebíč 

do 60 dnů po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji pozemku konkrétnímu 

účastníkovi aukce – vydražiteli, finanční jistota bude započítána na úhradu kupní ceny 
ke stejnému dni, k němuž bude připsána na bankovní účet prodávajícího (města Třebíče) 
zbývající část kupní ceny, 

- po provedení úhrady kupní ceny za nabízený (vydražený) pozemek bude s jednotlivými 

účastníky aukce – vydražiteli (kteří uhradili kupní cenu) do 30 dnů uzavřena kupní 

smlouva (při uzavírání smlouvy prokáží kupující osoby/osoba svoji totožnost 
oprávněnými doklady) – účastník aukce – vydražitel je povinen uzavřít kupní smlouvu 
na výzvu města Třebíče (pokud účastník aukce vydražil více nabízených pozemků, bude 
jejich prodej řešen v jedné kupní smlouvě, která bude upravena dle konkrétní situace), a 
poté bude městem Třebíč předána kupní smlouva ke vkladu práva do katastru 
nemovitostí, kdy podmínkou předložení kupní smlouvy ke vkladu práva do katastru 
nemovitostí je úhrada správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí 
ze strany účastníka aukce – vydražitele – kupujícího, a to odpovídající částky k rukám 
města Třebíče nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 

- přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje, 

- nabízené (vydražené a kupované) pozemky budou příslušným účastníkům aukce – 
vydražitelům (kupujícím osobám) předány při podpisu kupní smlouvy, 

- účastník aukce – vydražitel je povinen dodržet všechny výše uvedené lhůty a nezmařit 
výsledek aukce, 

- pokud marně uplynou pro jednotlivé účastníky aukce – vydražitele zde stanovené lhůty 

pro úhradu kupní ceny nebo pro úhradu částky na úhradu správního poplatku 

za vklad práva do katastru nemovitostí nebo pro uzavření kupní smlouvy nebo 

kterákoliv z nich, bude následující den po marném uplynutí těchto lhůt nebo kterékoliv 

z nich zaviněním účastníka aukce – vydražitele aukce zmařena a zaniká závazek města 
Třebíče uzavřít s tím konkrétním účastníkem aukce – vydražitelem kupní smlouvu, 

- za jakékoliv zmaření aukce ze strany jejího účastníka – vydražitele (viz výše 

v těchto Podmínkách) má město Třebíč vůči účastníkovi aukce – vydražiteli právo 

na úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za konkrétní zmařenou aukci 



6 

konkrétního pozemku. Tuto smluvní pokutu je účastník – vydražitel povinen městu 
Třebíč zaplatit do 15 dnů ode dne, kdy zmařil výsledek výběrového řízení – aukce 
(dle konkrétní situace, která nastane). Tato smluvní pokuta je mezi městem Třebíč 
a konkrétním zájemcem o účast na výběrovém řízení formou aukcí sjednána okamžikem, 
kdy bude na účet města Třebíče tímto konkrétním zájemcem uhrazena požadovaná 
finanční jistota a předepsaným způsobem městu Třebíči doručena vyplněná a tímto 
zájemcem podepsaná Přihláška do elektronických aukcí (viz příloha č. 2 těchto 
Podmínek). V případě, že výsledek aukce bude zmařen, vrátí město Třebíč účastníkovi 
aukce – vydražiteli složenou finanční jistotu do 15 dnů ode dne zmaření aukce. Město 
Třebíč je oprávněno finanční jistotu započíst na smluvní pokutu, sjednanou vůči 
účastníkovi aukce – vydražiteli pro případ, že jím bude zmařena aukce. V souvislosti 
s výše uvedenou smluvní pokutou je dále sjednáno, že smluvní pokuta se nedotýká 
nároku města Třebíče na náhradu škody, 

- pokud zájemce na určený účet města Třebíče uhradí stanovenou finanční jistotu a 
předepsaným způsobem městu Třebíč doručí řádně vyplněnou a podepsanou Přihlášku 
do elektronických aukcí (viz příloha č. 2 Podmínek), bere tím 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 za účelem realizace tohoto výběrového řízení formou elektronických aukcí tak, jak je 
v Podmínkách specifikováno. Zájemce tím také souhlasí s tím, aby město Třebíč ve 
smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., v účinném znění, shromáždilo a zpracovalo o 
něm osobní údaje, zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, a to za účelem 
jejich zadávání do systému E-ZAK, provozování systému E-ZAK, 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, osobní údaje zadané do systému E-ZAK budou uloženy i u správce systému 
E-ZAK (společnost QCM, s. r. o., Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno) – tento je 
využije výhradně pro účely provozování systému E-ZAK a pro účely archivace, 

- aukce není dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- město Třebíč si vyhrazuje právo zrušit konání tohoto výběrového řízení formou 
elektronických aukcí bez udání důvodu, 

- zájemce - účastník aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svojí 
účastí ve výběrovém řízení formou elektronických aukcí, a to ani v případě zrušení 
výběrového řízení formou elektronických aukcí nebo konkrétní aukce ze strany města 
Třebíče, 

- každá osoba se tohoto výběrového řízení formou elektronických aukcí zúčastní na vlastní 
odpovědnost a na vlastní nebezpečí, její případný omyl jde plně za ní k její tíži, každá 
osoba si plně odpovídá za své technické vybavení a své připojení do aukční síně,  

- uzavření smluv podléhá ze strany města Třebíče schvalovacímu procesu dle platné 
právní úpravy, důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po tomto 
schvalovacím úkonu, a to za předpokladu splnění stanovených podmínek (viz tyto 
Podmínky) ze strany vydražitele, 

- zájemce tím, že na určený účet města Třebíče uhradí stanovenou finanční jistotu a 
předepsaným způsobem městu Třebíč doručí řádně vyplněnou a podepsanou Přihlášku 

do elektronických aukcí (viz příloha č. 2 Podmínek), bere na vědomí a v plném rozsahu 

akceptuje Podmínky a zavazuje se je dodržet. 

Bližší informace poskytnou pracovníci MěÚ Třebíč, odboru správy majetku a investic města, 
Bc. Pavlína Zerzánková, tel. 568 896 125 a Mgr. Pavel Kraus, tel. 568 896 140. 
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Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou tyto přílohy: 

přílohou č. 1 je text kupní smlouvy, 

přílohou č. 2 je Přihláška do elektronických aukcí staveních pozemků, 

přílohou č. 3 je Situace s vyznačením stavebních pozemků,  

přílohou č. 4 je Situace s vyznačením území a parametry pro vybudování veřejné 
infrastruktury okolo nabízeného pozemku č. 1, 

přílohou č. 5 je Situace s vyznačením území a parametry pro vybudování veřejné 
infrastruktury okolo nabízeného pozemku č. 2,  

přílohou č. 6 je Situace s vyznačením území a parametry pro vybudování veřejné 
infrastruktury okolo nabízeného pozemku č. 3, 

přílohou č. 7 je Orientační situace s inženýrskými sítěmi. 

Tyto podmínky výběrového řízení formou elektronických aukcí pro prodej výše uvedených 
pozemků byly přijaty usnesením Zastupitelstva města Třebíče č. 34/5/ZM/2021 ze   dne 

09.12.2021. 

město Třebíč 

Ing. Pavel Janata, v. r. 

místostarosta 
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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 „ul. Modřínová“ v Třebíči 

Příloha č. 1 Podmínek 

Kupní smlouva 
(evidovaná u prodávajícího pod č. 030010…..) 

kterou ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. (především dle §§ 2128 až 2131 o koupi nemovité 
věci) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), 
uzavřely níže uvedené smluvní strany: 

1. Prodávající:

Město Třebíč, se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55  
zastoupené místostarostou Ing. Pavlem Janatou (oprávněným  k podpisu na základě 
usnesení   zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018) 

 Bankovní spojení: Komerční banka Třebíč, č. ú. 19-329711/0100, v. s. 9151….. 
 IČ: 00290629 
 DIČ: CZ00290629 
 (dále jako prodávající) 

a 

2. Kupující:

……………………………………… 
……………………………………… 
zapsán v…………… 
(dále jako kupující) 

takto: 

I. 

1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p. č. 1037/9 – ……….. o výměře
…………. m2 , obec a k. ú. Třebíč. Tento pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrálního pracoviště v Třebíči, pro město Třebíč na LV č. 10001 na základě
zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve
znění pozdějších změn a doplňků.

2. Geometrickým plánem č. 6812-1925/2021, zpracovaným Geohunter s. r. o., Nádražní
530/27a, 594 01 Velké Meziříčí, byl z pozemku p. č. 1037/9, specifikovaného v odst. 1.
tohoto článku, oddělen nově vzniklý pozemek p. č. …… o výměře ……… m2, obec Třebíč
a k. ú. Třebíč.

II. 

1. Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu do jeho vlastnictví pozemek p. č......,

v obci a k. ú. Třebíč, specifikovaný v čl. I. odst. 2. této smlouvy (dále též „prodávaný 
pozemek“ nebo „předmětný pozemek“), a to se všemi právy, se všemi součástmi a se vším 

příslušenstvím, v rozsahu jak jej prodávající užíval nebo byl oprávněn užívat, a kupující 
prohlašuje, že tento prodávaný pozemek ve stavu, v jakém se nachází ke dni uzavření této 
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smlouvy, se všemi právy, se všemi součástmi a se vším příslušenstvím, do svého vlastnictví 
přijímá a kupuje. 

2. Dle ustanovení § 2079 občanského zákoníku se kupní smlouvou prodávající zavazuje,
že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě (zde prodávaný pozemek),
a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí
prodávajícímu kupní cenu.

III. 

1. Prodávající touto kupní smlouvou prodává předmětný pozemek, specifikovaný v čl. II. odst.

1. této smlouvy, kupujícímu za dohodnutou kupní cenu ve výši …..…. Kč vč. DPH (slovy:
…………… korun českých), tj…….Kč bez DPH, a kupující tento předmětný pozemek za 
dohodnutou kupní cenu kupuje a přijímá do svého vlastnictví. 

2. Kupující zaplatil kupní cenu stanovenou v odst. 1. tohoto článku prodávajícímu před
podpisem této kupní smlouvy a prodávající tuto skutečnost potvrzuje.

3. Kupující je povinen nejpozději při podpisu této kupní smlouvy uhradit k rukám prodávajícího
částku určenou na úhradu správního poplatku spojeného s vkladem vlastnického práva dle
této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že kupující tuto částku na úhradu
správního poplatku nezaplatí, není prodávající povinen tuto kupní smlouvu uzavřít.

IV. 

1. Sjednává se tento závazek kupujícího:

A) V souladu s podmínkami výběrového řízení vyhlášeného prodávajícím dne
…………….2021, na základě kterého je touto smlouvou realizován prodej výše uvedeného 

nyní prodávaného pozemku, je kupující povinen na prodávaném pozemku vlastním 

nákladem, na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí postavit dva bytové domy 

včetně související infrastruktury (dále též „bytové domy“) v souladu s podmínkami 

citovaného výběrového řízení a v souladu s „Územní studií – obytná lokalita Na Kopcích 

I“, zpracovanou firmou DIS projekt s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, 

IČ 60715227, s datem  5/2019, a v souladu s příslušnými správními povoleními a tyto 

zkolaudovat formou kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí s nabytím 

právní moci (dále jen „kolaudace“), nejpozději do  31.12.2026. 

B) Kupující je dále povinen v rámci uvedené stavby bytových domů a také ve výše

uvedeném termínu do 31.12.2026 vlastním nákladem, na vlastní odpovědnost a na vlastní 

nebezpečí zbudovat na části pozemku p. č. 1037/9 v k. ú. Třebíč, který nebude v jeho 

vlastnictví, se stavbou související veřejnou infrastrukturu - parkovací stání, podzemní 
kontejnery na separovaný odpad, veřejné osvětlení, chodníky, komunikační napojení na 
veřejně přístupnou komunikaci a terénní úpravy včetně výsadby zeleně (rozsah území 
s vyznačením požadované veřejné infrastruktury a jejích parametrů je vyznačen v situaci, 
která je přílohou této smlouvy). Komunikační napojení na veřejně přístupnou komunikaci, 
parkovací stání, chodník, podzemní kontejnery na separovaný odpad, terénní úpravy a 
vysazená zeleň, pokud budou zbudované na pozemku ve vlastnictví města Třebíč, splynou 
s pozemkem města Třebíč a stanou se jeho součástí - dle občanského zákoníku. Kupující 
prohlašuje, že nebude za toto zhodnocení pozemku jiného vlastníka – tj. města Třebíče 
požadovat žádnou finanční náhradu, ani úhradu vynaložených nákladů apod., této se tímto 
kupující vzdává a pokud k platnosti vzdání se tohoto práva bude třeba další právní jednání 
ze strany kupujícího, zavazuje se kupující tak učinit ihned po kolaudaci těchto staveb, a 
kupující se ani nebude domáhat převodu zastavěné (výše uvedenými stavbami veřejné 
infrastruktury) části pozemku do svého vlastnictví. 
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Kdyby kterákoliv z výše uvedených staveb veřejné infrastruktury nesplynula s pozemkem ve 
vlastnictví města Třebíč (nestala se jeho součástí) a byla samostatnou věcí, kupující se 
rovněž zavazuje, že za ni nebude požadovat žádnou finanční náhradu a převede ji 
bezplatně do 6 měsíců po její kolaudaci městu Třebíč do jeho vlastnictví. Kupující se 
zavazuje, že na své náklady, svoji odpovědnost a svoje nebezpečí bude zajišťovat údržbu a 
opravy komunikačního napojení na veřejně přístupnou komunikaci. 

Pokud jde o veřejné osvětlení, zbudované kupujícím na zakoupeném pozemku i na 
pozemku ve vlastnictví města Třebíče, je liniovou stavbou (inženýrskou sítí) a nestane se 
proto v souladu s ust. § 509 občanského zákoníku součástí pozemku, na kterém je 
zbudováno. Kupující prohlašuje a zavazuje se, že za ně nebude požadovat žádnou finanční 
náhradu a převede tuto inženýrskou síť bezplatně městu Třebíč do 6 měsíců po kolaudaci 
této stavby s tím, že současně vlastním nákladem zřídí městu Třebíč bezplatně věcné 
břemeno – služebnost na částech pozemků, kde se inženýrská síť nachází na pozemcích 
kupujícího a jiného vlastníka – jedná se o podmínku a předpoklad převodu veřejného 
osvětlení do vlastnictví města Třebíče.  

2. V odstavce 1. tohoto článku je sjednán závazek kupujícího vše (viz bod A) a bod B)

odstavce 1. tohoto článku) zkolaudovat do 31.12.2026. V případě, že kupující poruší

závazek sjednaný v odstavci 1. tohoto článku – bude v prodlení s jeho splněním, může

prodávající vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den jeho

prodlení se splněním tohoto stanoveného závazku. Pokud však kupující nesplní
stanovený termín kolaudace (do 31.12.2026) z důvodu nepředvídatelných, objektivních
okolností, je oprávněn v dostatečném předstihu (alespoň 3 měsíce před uplynutím termínu
uvedeného v odst. 1. tohoto článku) písemně požádat prodávajícího o prodloužení termínu
uvedeného v odst. 1. tohoto článku a doložit tvrzené skutečnosti. Na prodloužení
uvedeného termínu nemá kupující právní nárok.

3. Smluvní strany se dohodly, že vedle smluvní pokuty ujednané v čl. IV. odst. 2. této smlouvy
má věřitel právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní
pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty v této smlouvě sjednané budou splatné do 14 dnů ode dne, kdy kupující
obdrží vyúčtování smluvní pokuty.

V. 

1. Kupující prohlašuje, že se stavem prodávaného pozemku (faktickým i právním) se
podrobně seznámil před podpisem této smlouvy, a že tento mu je dobře znám a v tomto
stavu tento pozemek za podmínek dohodnutých v této smlouvě a za sjednanou kupní cenu
kupuje do svého vlastnictví. Město Třebíč nedělalo geologický průzkum v dané lokalitě,
s tímto vědomím si kupující předmětný pozemek kupuje. Prodávající  upozorňuje kupujícího
na ztížené zakládací podmínky v jižní části předmětného pozemku (terénní nerovnosti,
svah, atd.).

2. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy na prodávaném pozemku neváznou
žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena a ani jiné právní vady, vyjma věcných břemen
zapsaných na LV 10 001 v k. ú. Třebíč na pozemku p. č. 1037/9 a věcných břemen
vzniklých ze zákona. Prodávající upozorňuje kupujícího, že na pozemku jsou umístěny
vedení nebo zařízení veřejné infrastruktury zejména rozvody VN, k nimž existují oprávnění,
jakož i omezení užívání pozemku vzniklá podle předchozích právních úprav, která se
nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí ani katastru nemovitostí. Tato
omezení a oprávnění přecházejí na kupujícího.

Prodávající upozorňuje kupujícího na nutnost přeložky inženýrských sítí, zejména: rozvodů
VN, teplovodu, komunikačního kabelu vyvolané stavbou bytových domů, které je povinen
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vlastník dotčeného pozemku zohlednit ve svých stavebních záměrech (viz podmínky 
výběrového řízení na prodej výše uvedeného pozemku). 

Prodávající prohlašuje, že kupujícího při sjednávání této kupní smlouvy upozornil na 
všechny vady prodávaného pozemku, o kterých ví.   

3. Smluvní strany konstatují, že prodávaný pozemek (předmět koupě) byl kupujícímu předán
v den, kdy kupující podepsal tuto smlouvu a kupující jej převzal.

4. Pokud na straně kupujícího vystupuje více osob, odpovídají za splnění závazků z této
smlouvy společně a nerozdílně.

5. Kupující se zavazuje, že předmětný pozemek nebo jeho část nepřevede do vlastnictví

jiné osoby a nebo do spoluvlastnictví s jinou osobou po dobu do kolaudace bytových

domů (viz čl. IV. odst. 1. této smlouvy). Pokud by kupující porušil svůj závazek uvedený ve
větě první tohoto odstavce a předmětný pozemek nebo jeho část převedl do vlastnictví jiné
osoby anebo do spoluvlastnictví s jinou osobou před výše stanoveným termínem, je

prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč.
Prodávající má vůči kupujícímu právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pokud budou bytové domy, postavené na
předmětném pozemku, kolaudovány postupně, lze u zkolaudovaného bytového domu
převádět jím zastavěný pozemek a pozemek se související infrastrukturou.

VI. 

1. Kupující se stane vlastníkem prodávaného pozemku vkladem vlastnického práva
na základě této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

2. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je tímto zmocněn podat návrh na vklad práva
do katastru nemovitostí k nemovité věci převáděné touto smlouvou u příslušného
katastrálního úřadu. Pro účel podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí si
prodávající ponechá 1 vyhotovení této uzavřené smlouvy a to předloží katastrálnímu úřadu.

3. Smluvní strany této smlouvy se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou nutnou
součinnost vyžadovanou k provedení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitostí. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy
a zavazují se, pokud to bude nutné podle výzvy nebo rozhodnutí přísl. katastrálního úřadu,
doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této
smlouvy, do 7 dnů ode dne, kdy se o obsahu výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu
dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně na návrh na vklad do katastru
nemovitostí a přílohy. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této smlouvy do katastru
nemovitostí jsou obě strany svými projevy vůle vázány.

VII. 

Daně a poplatky s touto smlouvou spojené uhradí smluvní strany dle příslušných platných 
právních předpisů. 
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VIII. 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vůle vázáni.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve ….. stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Kupující obdrží ……….vyhotovení, prodávající obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení
je určeno pro potřeby vkladu práva do katastru nemovitostí.

3. Kupující prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky a předpoklady pro
platné uzavření této smlouvy, a že je oprávněn tento smluvní vztah uzavřít. Účastníci
smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své
vlastnoruční podpisy.

4. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti související s tímto smluvním
vztahem kupujícímu nebo v případě, že kupující doručení písemnosti zmaří nebo její
přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti kupujícímu považován den, kdy se
písemnost dostane do sféry vlivu kupujícího.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody,
které by si smluvní strany ujednaly.

6. Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou
změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí na všech originálních vyhotoveních
této smlouvy (viz odst. 3. tohoto článku).

7. Smluvní strany této smlouvy navrhují, aby Katastrální úřad pro Vysočinu,

Katastrální pracoviště Třebíč, provedl podle této smlouvy vklad vlastnického práva

k nemovité věci uvedené v čl. II. této smlouvy ve prospěch kupujícího.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
č. 1 – geometrický plán č. 6812-1925/2021
č. 2 – situace s vyznačením území a parametry pro vybudování veřejné infrastruktury
okolo prodávaného pozemku.

9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené
městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí,
že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení
evidence smluv a také z důvodu ochrany práv prodávajícího. Dále prohlašují, že
skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným
záměrem prodávajícího (záměr prodeje předmětného pozemku, jehož součástí jsou
podmínky výběrového řízení formou elektronických aukcí na prodej stavebních pozemků
pro výstavbu bytových domů v lokalitě „ul. Modřínová“ v Třebíč, který byl na úřední desce
města Třebíče zveřejněn dne …) a platnou právní úpravou v ČR. Na právní poměry touto
smlouvou upravené i výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského zákoníku
a obecně v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné v ČR.
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich
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vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým právem (rozhodným, zvoleným 
právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat 
pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé na základě tohoto 
smluvního vztahu budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a 
místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany pro 
případ, že nepůjde místní příslušnost soudu (který by měl řešit spor mezi nimi) jinak 
určit, sjednávají pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, 
místní příslušnost obecného soudu prodávajícího. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve 
více jazycích, budou se smluvní strany vždy řídit pouze verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy nebo na základě této smlouvy není možné 
rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že vylučují aplikaci ust. § 1895 a násl. občanského 
zákoníku.  

11. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění, což bere kupující na vědomí a akceptuje.
Toto zveřejnění zajistí prodávající.

12. Ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v účinném znění, se tato listina
opatřuje doložkou tohoto znění: Potvrzuje se, že záměr města Třebíče, zakotvený v této
listině (záměr prodat předmětný pozemek), byl řádně zveřejněn v souladu s citovaným
zákonem o obcích (vyvěšením na jeho úřední desce a také současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup) dne …………. na dobu 15 dnů. O tomto
právním jednání rozhodlo za prodávajícího Zastupitelstvo města Třebíče na svém …..
zasedání dne ……….., č. usnesení …/…/ZM/2021.

V Třebíči dne V Třebíči dne  

Kupující Prodávající  
………..  Město Třebíč  

Ing. Pavel Janata, místostarosta 

…………………………….  ……………………………… 
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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 E-ZAK, 
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.  
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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 ……… ……..……………………………… 

          Podpis oprávněné osoby 

Zájemce č. 2: 
V Třebíči dne ………   ……..……………………………… 

Podpis oprávněné osoby 

* Povinné údaje
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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. 3 Podmínek 

Situace s vyznačením 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 
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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. 4 Podmínek 

Situace s vyznačením území a parametry pro vybudování veřejné infrastruktury 

okolo nabízeného pozemku č. 1 

lokalita „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 
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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. 5 Podmínek 

Situace s vyznačením území a parametry pro vybudování veřejné infrastruktury 

okolo nabízeného pozemku č. 2 

lokalita „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 
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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. 6 Podmínek 

Situace s vyznačením území a parametry pro vybudování veřejné infrastruktury 

okolo nabízeného pozemku č. 3 

lokalita „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 
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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. 7 Podmínek 

Orientační situace s inženýrskými sítěmi 

lokalita „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 




