
 

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

 
Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb.,              

o krajích (krajské zřízení), v platném znění a usnesením Rady Jihomoravského kraje                        

č. 3591/14/R48 ze dne 20.3.2014   

 

 

záměr  prodeje   
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 308 000,-Kč 

 

 

- pozemku p.č. 595 vodní plocha-rybník, včetně všech součástí a příslušenství,        

v k.ú. Křetín, obec Křetín 

 

 

Součástí pozemku p.č.595 v k.ú. Křetín je stavba rybníka, který je jedním ze soustavy celkem 

čtyř rybníků na toku Žleby mezi obcemi Křetín a Prostřední Poříčí. Plocha rybníka při 

hladině je maximálně 2 590m2 o maximálním objemu kolem 4 403m3. 

V současné době je rybník pronajat Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci 

v Letovicích. 

 

 

Nabídka kupní ceny musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82, nejpozději dne 30.4.2014 a to v zalepené obálce, která 

bude označena: 

a) identifikačními údaji zájemce: 

- fyzická osoba uvede jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu,  

- fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku obchodní firmu, místo 

podnikání a identifikační číslo, 

- fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku jméno a příjmení, 

místo podnikání a identifikační číslo, 

- právnická osoba název, sídlo a identifikační číslo, 

b) nápisem ,,Neotevírat –Prodej pozemku p.č.595 s rybníkem v k.ú. Křetín – odbor 

majetkový“. 
V případě, že obálka s nabídkou nebude označena, jak je uvedeno výše, nebude do 

nabídkového řízení zařazena.  

 

Nabídka kupní ceny musí obsahovat:  

1) výši nabízené kupní ceny,  

2) identifikační údaje zájemce totožné s údaji uvedenými na obálce s tím, že fyzická 

osoba nepodnikající v nabídce doplní datum svého narození, 

3) podpis zájemce musí být úředně ověřen, 

4) doporučujeme uvést telefonní číslo popř. e-mailovou adresu. 

 

 



 

 

V případě, že obálka s nabídkou nebude obsahovat výši nabízené kupní ceny, identifikační 

údaje totožné s údaji na obálce, nebo podpis zájemce na nabídce nebude úředně ověřen, bude 

z nabídkového řízení po otevření vyřazena.  

 

Kupní smlouva bude obsahovat dohodu smluvních stran, že daňové přiznání k dani z nabytí 

nemovitých věcí podá prodávající, přičemž částku odpovídající dani ve výši dle platných 

právních předpisů uhradí kupující prodávajícímu na základě výzvy současně s kupní 

cenou. 

 

Uzavření smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dle § 36 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. 

 

Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo zrušit záměr prodeje kdykoliv do rozhodnutí 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje.                                                                                                                                                                                 

                                                                                 

Bližší informace poskytne Mgr. Barbora Drnovská, na tel.č. 541 652496,                                

e-mail: drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz. 

 

 

 

 

 

 

                     Ing. Petr Beneš, v.r. 

                                                                                      vedoucí odboru majetkového 

                                                                             Krajského úřadu Jihomoravského kraje            
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