
 

                                                   

 

 
 
  

ALFA insolvenční v.o.s., insolvenční správce 

IČ: 07970692, se sídlem Kostelní náměstí 233/1, Litoměřice, PSČ 412 01 

Provozovna Hradec Králové: Chmelova 357/2, 500 03 Hradec Králové 

www.alfains.cz, IDDS: id8yyfh 

 

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE  

ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ  

v k.ú. Moravany nad Loučnou,  

ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ A VODNÍ PLOCHY v k.ú. 

Moravanský  
             

 

Insolvenční správce ALFA insolvenční v.o.s. v rámci insolvenčního řízení nabízí k 

mimodražebnímu prodeji: 

 

1) spoluvlastnické podíly o velikosti id.¼ na nemovitostech vedených LV č. 161 pro k.ú. Moravany 

nad Loučnou, obec Moravany jako: 

- pozemek poz. parc. č. 298/3, orná půda, o výměře 10.958 m2, 

- pozemek poz. parc. č. 298/4, orná půda, o výměře 2.222 m2, 

- pozemek poz. parc. č. 359, lesní pozemek, o výměře 2.687 m2, 

 

2) spoluvlastnické podíly o velikosti id. ¼ na nemovitostech vedených na LV č. 161 pro k.ú. 

Moravanský, obec Moravany jako: 

- pozemek poz. parc. č. 178/67, vodní plocha o výměře 75 m2, 

- pozemek poz. parc. č. 405/66, orná půda, o výměře 329 m2, 

- pozemek poz. parc. č. 405/140, orná půda, o výměře 1.308 m2. 

 

Mimodražební prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za 

následujících podmínek: 

 

a) předmětem prodeje budou všechny nabízené spoluvlastnické podíly, 
b) kupní cena bude činit nejméně částku 150.000,- Kč, 
c) kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději před podáním 

návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 
d) kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, 

že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické a skryté 
vady nemovitostí. 

  
Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:  
 
ALFA insolvenční v.o.s., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 

31.10.2022 ve 12:00 hod.  

 

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „pozemky Moravany“. Platnost a 
závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 30.000,- Kč na 
účet majetkové podstaty č. 231 233 100/0600 pod var. symbolem 161. Peněžní jistota musí být 
připsána na uvedený bankovní účet nejpozději dne 31.10.2022. Vítězi výběrového řízení bude 
složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena 
nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.  
 



 

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně 

odmítnout veškeré došlé nabídky. Nabídky na koupi pouze některých spoluvlastnických podílů 

nebudou akceptovány. 

 

V Hradci Králové dne 23.9.2022 

 

ALFA insolvenční v.o.s. 

Mgr. Radan Vencl v.r., ohlášený společník 

 

pozemek poz. parc. č. 298/3, orná půda, o výměře 10.958 m2 

  

 

pozemek poz. parc. č. 298/4, orná půda, o výměře 2.222 m2 

 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~BxurFtpDoAE9bJdLgVhmYrQ2Awt4YkSfjx93AAJCiQ4RKAADF7yrU4PugG-pnt_8ef4aXQdUXVZ1G3HM6QU0TmKiMrqjiBRVvFEQajkvd4lgGzfZiCl40aZaX6hVY5mAum0bmWscIhVzne9mY8ZkSRXur5XMNX3FdHDioJdcQgm60v5yREs53Kt5yY-YY6scaYRagD5SDzXLWKXjEjfLHQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~Zo82SeaRX0vEdf3IvOPyb8Qyksn5CH_m5oluL7ng739XwUF4s-fJYaDku00rCHmd6zC0PKHz2uv8nCxc6-OKlhpJeaxcTrv7xurQQtlCezRWARZ0qJVirjhXh1fbPYprywiD3DctR7ZrehesnH6_xoKxYYfe2pBQ2K_iGYa1PsivLjj-XVWFjORf6sKZzRGMz04YWqscIUujwtqG7Jcw9w==
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pozemek poz. parc. č. 359, lesní pozemek, o výměře 2.687 m2 

 

 

pozemek poz. parc. č. 178/67, vodní plocha o výměře 75 m2 

 

pozemek poz. parc. č. 405/66, orná půda, o výměře 329 m2 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~yvBn3jWexGpWqgkfZHCYvfpn5pSBCs7v9cCp8HpBH296rwwPcVt1spPcFdfLVT3g1hQ9yhO341RtQMlK3sRSAE_kFnuy80_b4PSuovoHpditUgZh_GPw8AQabK670O2cmH3uP8GB-lzn3eHxfTmJCTXlQejEfkhtEXFuGhTVl6pfdAKi7uUxmYR-21fAYVJ6s8QVP5Kfemqt4pwQg5uYrA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~qL4uFw22wdsxESoflLTd8b2I2EX6MaqcHtavIJRYhjK6BhRiGb3bgZFrlfEs3xOURygUSMw_9EsRiTZ0OyvVIwoUup4NtP8RZNkgyaQg8p7Jcju9YydAwgrbDV05RLlr-RcHR50ON3sTHX4eIhoiXYBZoBtOXbYKn_89Ywf_FVnHWLxLeUunWb5HlcF9m5VKTfSl8yarHa8ISGW4nb1Y8Q==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~sWlD_gpcrAg1We3tKbswd7pmeWy0SWeeRxjCyFdsnQQKh_cBfmAe4mpJA-7Ze8gnd7eESKTJC7mTTpRmiDwcjDznxZCp-giCy1qHGTBTB9DveAQHxiFEIZGKLWWDVraZKYGA_NXcHUKZOwGNTxyrU1S3fLwVRay6K2YNZPs-VjVm5mTdoUM9FOsL7pLVewaXS1hLZ9G2f5mZe-S1doQH5A==


 

 

 

pozemku poz. parc. č. 405/140, orná půda, o výměře 1.308 m2 

 

 

 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~flOUQAl3poH_UaPP7m8vHtJ7hXcOUVPZSwXJAt0DQY2-XvDhxFjzPqHqHUrV9nphXug6_zT60oE3_cvOPTwuFFPP9I4jCxR_mrFP7ai-LcpphC7CQKmL4jVZD_9MZObYHdy_YXgaoNExt_MPLXUEJtDEsbDYXDEqZMO1gKQL2Ba8n-8Tq6Ahl4E4HCODMyjEZttlTHDd8TygI3c5BNI5Gg==

