
Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M.       
Insolvenční  správce  

 
Sídlo správce: Hybešova 42, 602 00 Brno 

e-mail: office@sirhalova.cz, datová schránka: f79yjsk  

tel.: 543 128 398, mobil: 731 190 273, 775 113 702     
  

 

 
 

OZNÁMENÍ O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 

Ins. správce: Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., Hybešova 42,  602 00 Brno, 

provozovna Cihlářova 167/4, 571 01 Moravská Třebová, ins. správce dlužníka Jaroslava 

Valáška, sp. zn. ins. řízení KSHK 45 INS 3139/2020 

Věc: Výzva k podávání nabídek na koupi nemovitosti 

V rámci ins. řízení vedeného pod sp.zn. KSHK 45 INS 3139/2020 insolvenční správce 

nabízí ke koupi z majetkové podstaty spoluvlastnický podíl ins. dlužníka na nemovitých 

věcech nacházejících se v obci Libenice, a to:  

 

a) Pozemky v k.ú. Libenice, list vlastnictví 435 - Spoluvlastnický podíl id. 1/88 na pozemcích 

parc. č.: 

- 489/6 - vodní plocha o výměře 117m2, 

- 489/8 - vodní plocha o výměře 212m2, 

- 489/9 - vodní plocha o výměře 100m2, 

to vše v k.ú. Libenice, zapsáno na LV č. 435, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kolín. 

 

b) Pozemky v k.ú. Libenice, list vlastnictví 388 - Spoluvlastnický podíl id. 1/88 na pozemcích 

parc. č.: 

285/12 - orná půda o výměře 1776m2  

285/13 - orná půda o výměře  104m2 

457/5 - orná půda o výměře 1881m2 

486/5 - orná půda o výměře 214m2 

519 - lesní pozemek o výměře 3273m2 

752/1 - trvalý travní porost o výměře 1065m2 

752/3 - trvalý travní porost o výměře 17m2 

753 - trvalý travní porost o výměře 955m2 

754 - orná půda o výměře 1378m2 

755 - orná půda o výměře 1881m2 

756/1 - trvalý travní porost o výměře 1264m2 

757/1 - trvalý travní porost o výměře 373m2 

757/2 - trvalý travní porost o výměře 4105m2 

758/1 - orná půda o výměře 3240m2 

758/2 - orná půda o výměře 2026m2 

758/3 - orná půda o výměře 69m2 

767 - ostatní plocha o výměře 8298m2,  

to vše v k.ú. Libenice, zapsáno na LV č. 388, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kolín. 

 

c) Pozemky v k.ú. Libenice, list vlastnictví 509 - Spoluvlastnický podíl id. 1/88 na pozemcích 

parc. č.: 



- 489/6 - vodní plocha o výměře 117m2, 

- 489/8 - vodní plocha o výměře 212m2, 

- 489/9 - vodní plocha o výměře 100m2, 

to vše v k.ú. Libenice, zapsáno na LV č. 509, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kolín. 

 

d) Pozemky v k.ú. Libenice, list vlastnictví 176 - Spoluvlastnický podíl id. 1/88 na pozemcích 

parc. č.: 

- 489/16 - vodní plocha o výměře 291m2, 

- 489/17 - vodní plocha o výměře 117m2, 

- 489/18 - vodní plocha o výměře 84m2, 

to vše v k.ú. Libenice, zapsáno na LV č. 176, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kolín. 

Spoluvlastnický podíl na všech nemovitých věcech bude zpeněžen v ideálním případě jako 

celek za cenu dle nejvyšší nabídky. 

Případní zájemci mohou své nabídky posílat na emailovou adresu office2@sirhalova.cz, a to 

ve lhůtě do 18.10.2021. Každá nabídka musí obsahovat: 

- označení zájemce o koupi (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště),  

- kontaktní telefon na zájemce,  

- nabídkovou cenu.  

 

Pokud bude podána nabídka ve vztahu pouze k některým nemovitostem, je nutno označit i 

nemovitosti, o jejichž koupit má zájemce zájem. Insolvenční správce však preferuje nabídky 

na koupi všech nemovitostí jako celku.  

 

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na ins. správce prostřednictvím emailu 

office2@sirhalova.cz anebo telefonu 735 198 780. 

 

Insolvenční správce upozorňuje, že tato výzva není nabídkou ve smyslu občanského 

zákoníku, ale výzvou k podávání nabídek. Ins. správce si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou 

nabídku. 

 

V Brně dne 18.8.2021 

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M. 

insolvenční správce 
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