
           
POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ INFORMACÍ 

V SOUVISLOSTI S PRODEJEM 

 
Zájemce: Silvie Lorenzová nar. 14/08/1988 bytem Býkovice 61, PSČ 679 71 

 

 

Prezentovaná zakázka (dále jen „Nemovitosti“): 

 pozemku parc. č. st. 142 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. 

p. - garáž,  

 pozemku parc. č. 360/8 – ostatní plocha  
jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 167 pro k. ú. a obec Bedřichov okres Blansko 

 

 pozemku parc. č. st. 8/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 

59 - bydlení,  

 pozemku parc. č. 360/2 – zahrada  
jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 108 pro k. ú. a obec Bedřichov okres Blansko 

(dále jen „Nemovitosti“).  

 

Prodejní cena: nemovitost bude prodána nejvyšší nabídce obálkovou metodou  

Pokyny pro účast v soutěži:  

- nejpozději do 12:00 hodin v pátek 21/01/2022 zašle zájemce na emailovou adresu 

boskovice@realspektrum.cz svoji nabídku nejvyšší ceny s uvedení časového rámce, ve kterém je 

schopen zaplatit kupní cenu do úschovy,  
- zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou bude obratem kontaktován ohledně podpisu rezervační smlouvy 

- rezervační smlouvu je nutné podepsat do pěti dnů ode dne uzavření soutěže a to osobně v sídle 

zprostředkovatele nebo zasláním naskenované rezervační smlouvy s úředně ověřeným podpisem 

na emailovou adresu boskovice@realspektrum.cz 
- v případě, že nedojde k podpisu do konce stanovené doby, bude osloven zájemce s druhou nejvyšší 

nabídkou 

- znění rezervační smlouvy je uvedeno na: https://www.rsboskovice.cz/probihajici-aukce 

- po zapsání vlastnického práva v KN bude výsledek aukce uveřejněn na 

https://www.rsboskovice.cz/probihajici-aukce 

 

Zájemce tímto svým podpisem potvrzuje převzetí informací o Nemovitostech prezentovaných mu zástupcem 

společnosti REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o., sídlo: Masarykovo nám. 11, 680 01 Boskovice IČO: 

25313886 (dále jen „Realitní zprostředkovatel“), a to v souvislosti s prodejem, jehož zajištěním byl Realitní 

zprostředkovatel pověřen Prodávajícím. 

 

O prodeji nemovitostí se Zájemce dozvěděl na základě inzerce nebo jiných prodejních aktivit Realitního 

zprostředkovatele, který mu následně poskytl nezbytné informace vztahující se k prodeji, včetně identifikace 

prodávající strany: Drahomíra Sedláčková narozena 08/08/1952 bytem Štěchov, Lačnov 2, 679 71 

Lysice a Mgr. Jarmila Chlupová narozena 06/01/1955, bytem Bílkova 1762/42, 680 01 Boskovice  

 
 

V případě realizace hradí provizi Realitnímu zprostředkovateli Prodávající, a to na základě uzavřené 

zprostředkovatelské smlouvy. Realitnímu zprostředkovateli vzniká nárok na provizi i tehdy, bude-li cílová 

smlouva (dále jen „Realitní smlouva“) uzavřena s osobou, která je ve vztahu k Zájemci osobou v příbuzenském 

vztahu či osobou blízkou. 

 

Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z titulu oprávněného zájmu Realitního zprostředkovatele. 

Zásady ochrany osobních údajů Realitní kanceláře spolu s Poučením spotřebitele jsou uveřejněny na 

www.rsboskovice.cz. 

 

 

V Bedřichově dne 10/01/2022   
 

 

 

     

          ……………………………………   ……………………………………                                      

za REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.         Zájemce 

    Ing. Jan Hroch na základě plné moci 

mailto:boskovice@realspektrum.cz

