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NAŠE ZNAČKA:  27 D 1/2017   
 27 D 667/2018  
VYŘIZUJE: Mgr. Zlámalová  
DNE: 24.6.2019  
   

 
 

 
Pozůstalost po Olze Žižlavské, rodné číslo 715106/1346, posledně bytem Koryčany, 
Zámecká 174, zemř. 16.5.2018      
a 
Pozůstalost po Jánu Szinaiovi, rodné číslo 640310/7271, posledně bytem Koryčany, Blišice 
18, zemř. 12.9.2016 

                                                                                  

Věc:  Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 
 
Vážení, 
 
sděluji Vám, že jsem byla jako soudní komisař pověřena dle § 101 z.ř.s. Okresním soudem 
v Kroměříži k provedení úkonů v řízení o dědictví po Olze Žižlavské, rodné číslo 
715106/1346, posledně bytem Koryčany, Zámecká 174, zemř. 16.5.2018 a Jánu Szinaiovi, 
rodné číslo 640310/7271, posledně bytem Koryčany, Blišice 18, zemř. 12.9.2016.  
Usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 7.1.2019 č.j. 27D 667/2018-70, které nabylo 
právní moci dne 5.2.2019 byla nařízena likvidace pozůstalosti po Olze Žižlavské.  
Usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 6.2.2019 č.j. 27D 1/2017-135, které nabylo 
právní moci dne 6.3.2019 byla nařízena likvidace pozůstalosti po Jánu Szinaiovi.  
 
Do majetku likvidační podstaty byl mimo jiné zařazen majetek, a to: 
1. pozemek parc.č. 409/39 – orná půda v katastrálním území Blišice, obci Koryčany zapsaný na 

LV 223, přičemž každý ze zůstavitelů vlastní id. 1/2 (jednu polovinu) tohoto pozemku. 
 
Výše uvedený pozemek byl oceněn soudním znalcem Ing. Bc. Ewou Hradil na částku ve 
výši 7.175,- Kč.  
 
V souladu s ustanovením § 1772 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyhlášena 
soutěž o nejvhodnější nabídku na odkup výše uvedené nemovitosti.  
 
Minimální kupní cena je stanovena na částku ve výši 7.175,- Kč. 
 
Nabídku je potřeba podat písemně do notářské kanceláře Mgr. Kateřiny Zlámalové, notářce se 
sídlem Kroměříž, Soudní 1293/14, PSČ 767 01, nejpozději do 31.7.2019. Výběr nejvhodnější 
nabídky bude nejpozději do 20.8.2019. Hlavním kritériem je nabídnutá cena. 
 
Kupní smlouvy na předmětné nemovitosti bude uzavřena s tím, jehož nabídka bude nejlépe 
vyhovovat, tj. zejména s tím, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu, která musí být složena před 
podpisem smlouvy na účet soudu. 

http://www.notarstvi-kromeriz.cz/
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Náležitosti přihlášky: údaje o kupujícím (tj. jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště, případně firma, sídlo a IČ), kupní cena, 
telefonní kontakt a email. 
 
Dále si upozorňuji, že v případě zájmu o odkup nemovitostí, je kupující plátcem daně z nabytí 
nemovitých věcí ve výši 4% a správního poplatku ve výši 2.000,- Kč na katastru nemovitostí 
(budou se uzavírat dvě kupní smlouvy, zvlášť na každý podíl). Kupní smlouva bude připravena 
notářskou kanceláří.  
 
Tato vyhláška bude uveřejněna na webových stránkách notářky a dále bude uveřejněna na 
stránkách města Koryčany.  
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