VŘ/029/2017 - II

DODATEK č. 1 k Vyhlášce č. VŘ/029/2017 – II ze dne 18.10.2017
o zahájení výběrového řízení na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní - Mnichovo Hradiště
(dále jen „VŘ”)
1. Prodávající

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště
IČ: 42717159
se sídlem: 1. máje 232, 295 01 Mnichovo Hradiště

2. Vyhlašovatel:

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7170

3. Místo uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 k Vyhlášce:
-

www.naxos.cz
v kanceláři Vyhlašovatele.

4. Podrobné informace:
-

v kanceláři Vyhlašovatele na adrese Holečkova 31, 150 00 Praha 5, tel. 257 314 251, fax. 257 310 873,
kontaktní osoba: Ing. Martin Stibor, tel: +420 257 314 251, e-mail: martinstibor@naxos.cz,

5. Předmět VŘ:
Předmětem VŘ je vyhledání zájemců o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní („dále také jen „SOSBK“), jejímž
předmětem bude závazek Vítěze VŘ za stanovených podmínek a za stanovenou kupní cenu koupit a závazek
Prodávajícího za stanovených podmínek prodat soubor nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství, který je
dále pro účely VŘ definován jako Předmět budoucího prodeje.
Předmět budoucího prodeje:
5.1 Předmět budoucího prodeje, tvoří soubor nemovitostí včetně součástí a příslušenství a, který je pro účely VŘ
definovány takto:
a) Pozemek:
pozemek parc. č. 2658/1, o výměře 36.801 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, tak, jak je tento pozemek
oddělen z původního pozemku parc. č. 2658/1 na základě geometrického plánu č. 2320-312/2017 ze dne
27.6.2017
pozemek dále nazýván samostatně jako „Nemovitost A“.
b) Pozemky:
- pozemek parc. č. 2658/61, o výměře 35.834 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, tak, jak je tento
pozemek oddělen z původního pozemku parc. č. 2658/1 na základě geometrického plánu č. 2320-312/2017
ze dne 27.6.2017
- pozemek parc. č. 2658/3, o výměře 155 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek zapsán na LV č. 983 pro
k.ú. Mnichovo Hradiště, obec Mnichovo Hradiště vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
pozemky dále nazývány samostatně jako „Nemovitost B“.
c) Pozemek:
- pozemek parc. č. 2658/89, o výměře 35.841 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, tak, jak je tento
pozemek oddělen z původního pozemku parc. č. 2658/1 na základě geometrického plánu č. 2320-312/2017
ze dne 27.6.2017
pozemek dále nazýván samostatně jako „Nemovitost C“.
d) Pozemky:
- pozemek parc. č. 2658/90, o výměře 34.656 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, tak, jak je tento
pozemek oddělen z původního pozemku parc. č. 2658/1 na základě geometrického plánu č. 2320-312/2017
ze dne 27.6.2017
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-

pozemek parc. č. 2658/65, o výměře 147 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek zapsán na LV č. 983 pro
k.ú. Mnichovo Hradiště, obec Mnichovo Hradiště vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
pozemek dále nazýván samostatně jako „Nemovitost D“.

e) Pozemek:
- pozemek parc. č. 2658/91, o výměře 34.872 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, tak, jak je tento
pozemek oddělen z původního pozemku parc. č. 2658/1 na základě geometrického plánu č. 2320-312/2017
ze dne 27.6.2017
- pozemek parc. č. 2656/11, o výměře 200 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek zapsán na LV č.
983 pro k.ú. Mnichovo Hradiště, obec Mnichovo Hradiště vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
pozemek dále nazýván samostatně jako „Nemovitost E“.
výše uvedené pozemky parc. č. 2658/1, 2658/61, 2658/89, 2658/90 a 2658/91 jsou odděleny z původního
pozemku parc. č. 2658/1 zapsaného na LV č. 983, pro k.ú a obec Mnichovo Hradiště, vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav, případně jsou aktuálně zapsány na LV č.
983, pro k.ú a obec Mnichovo Hradiště, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Mladá Boleslav. Nemovitosti A až E jsou pro účely VŘ dále označovány též společně jako
„Nemovitosti“ nebo též jako „Předmět budoucího prodeje“
Tímto Dodatkem č. 1 k Vyhlášce č. VŘ/029/2017 - II ze dne 18.10.2017 se v souladu s čl. II.2 odst. 3 Prováděcích
podmínek č. III/13/2017 – Mnichovo Hradiště mění termín ukončení 1. kola VŘ a termín konání 2. kola VŘ, a to
následovně:

1. kolo VŘ:
- ukončení:

5.12.2017 v 15:00 hod.

- zahájení:
- nejzazší termín pro předložení nabídek:

6.12.2017 v 8:00 hod.
7.12.2017 do 16:00 hod.

2. kolo VŘ:

Všechna ostatní ustanovení Vyhlášky č. VŘ/029/2017 – II ve znění ze dne 18.10.2017 zůstávají nadále v
platnosti beze změn.

V Praze dne 29.11.2017

....................................................
Vyhlašovatel
NAXOS a.s.
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