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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03  České Budějovice 
Odbor Hospodaření s majetkem státu, oddělení Písek, Otakara Ševčíka 1943, 397 01  Písek 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í 

o vyhlášení elektronické aukce  

prostřednictvím Elektronického aukčního systému, dostupného na webových stránkách 

www.nabidkamajetku.cz 

 

na zjištění zájemce o koupi následujících nemovitých věcí ve vlastnictví ČR: 
 

 pozemek pozemková parcela č. 408/1 o výměře 637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 
způsob využití: neplodná půda, 

zapsaný na LV č. 60000 v kat. území Paseky u Písku, obec Paseky, vedený u Katastrálního úřadu 

pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Písek. 

 
Pozemek se nachází jihozápadně od obce Paseky na okraji polí, je porostlý náletovými dřevinami 
a vzrostlými stromy. Nejvíce je zastoupen habr obecný, dále pak třešeň ptačí a dub letní. Přístup 
k pozemku je možný po zpevněné účelové komunikaci od areálu zemědělského družstva 
v Pasekách. Podle územně plánovací dokumentace je pozemek zahrnut jako součást stávající 
plochy přírodě blízkých porostů v neurbanizovaném území obce. Limity využití dle ÚPO: nadzemní 
vedení elektrické sítě VN 22 kV včetně OP, interakční prvek. Limity využití dle ÚAP: investice 
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti. V těsném sousedství severozápadně vede trasa 
elektrické sítě VN 22 kW. Jihozápadně pozemku probíhá koridor plánované veřejně prospěšné 
stavby trasy silnice II. třídy. Pozemek je situován v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny 
Temelín. 
  

 
                                          
                                                              

Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný. 

 

Termín aukce:  začátek aukce dne  30. 11. 2020 v 10:00 hod. 

    konec aukce dne  21. 12. 2020 v 10:00 hod. 

 

Nejnižší podání:   48.000 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) 

 

Příhoz je stanoven na částku minimálně: 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

 

http://www.nabidkamajetku.cz/


 
Aukce se řídí platným aukčním řádem, není-li stanoveno v aukční vyhlášce jinak. Aukční řád 
a aukční vyhláška jsou uveřejněny na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. 
 
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému. 
Způsob a provedení registrace je uveden v Aukčním řádu.  

 

 

Podrobné informace o prodávaném majetku a o vyhlášené elektronické aukci je možno získat na: 

 internetové adrese:  www.nabidkamajetku.cz; 

 adrese: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, oddělení Písek, 

O. Ševčíka 1943, 397 01 Písek; 

 telefonním čísle: 382 763 273 (Ing. Jiří Kovařík); 

 e-mail. adrese: jiri.kovarik1@uzsvm.cz; 

 úřední desce ÚZSVM – Odbor Hospodaření s majetkem státu, oddělení Písek, Územního 

pracoviště České Budějovice. 
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