
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Já, …………………….. 
dat. nar.: ……………………. 
trvale bytem: …………………………….. 
 
prohlašuji a podpisem tohoto čestného prohlášení souhlasím, aby 
 
můj manžel/manželka 
 
………………………… 
dat.nar.: ………………………… 
trvale bytem: …………………………… 
 
 
za trvání našeho manželství a společného jmění manželů koupil ze společných finančních 
prostředků do našeho společného jmění manželů z elektronické dražby dobrovolné č. 
DD/004/2022, konané dne 13.9.2022 dražebníkem, společností NAXOS a.s., prostřednictvím 
elektronického dražebního systému na adrese – portálu https://www.portalaukci.cz ve veřejné 
datové síti INTERNET, soubor nemovitých věcí včetně součástí a příslušenství, a to: 
 
a)  Pozemky: 

 
- pozemek parc. č. St. 2, zastavěná plocha a nádvoří, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 
         Součástí je stavba: Velký Valtinov, č.p. 38, výroba na pozemku parc. č. St. 2 
 
- pozemek parc. č. St. 3/5, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, ochranné  
         pásmo vodního zdroje 2. stupně 
         Součástí je stavba: Velký Valtinov, č.p. 40, výroba na pozemku parc. č. St. 3/5 
 
- pozemek parc. č. St. 3/7, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, ochranné pásmo vodního  
         zdroje 2. stupně 
 
- pozemek parc. č. St. 3/8, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, ochranné pásmo vodního  
        zdroje 2. stupně 
 
- pozemek parc. č. St. 3/9, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, ochranné pásmo vodního  
         zdroje 2.  stupně 
 
- pozemek parc. č. St. 3/10, zastavěná plocha a nádvoří, ochranné pásmo vodního zdroje 2.    
         stupně 
         Součástí je stavba: bez čp/če, výroba na pozemku parc. č. St. 3/10 
 
- pozemek parc. č. St. 3/11, zastavěná plocha a nádvoří, ochranné pásmo vodního zdroje 2.  
         stupně 
         Součástí je stavba: bez čp/če, výroba na pozemku parc. č. St. 3/11 
 
- pozemek parc. č. St. 4/1, zastavěná plocha a nádvoří, ochranné pásmo vodního zdroje 2.  
        stupně 
        Součástí je stavba: Velký Valtinov, č.p. 39, výroba na pozemku parc. č. St. 4/1 
 
- pozemek parc. č. St. 4/2, zastavěná plocha a nádvoří, ochranné pásmo vodního zdroje 2.  
        stupně 
        Součástí je stavba: Velký Valtinov, č.p. 66, výroba na pozemku parc. č. St. 4/2 
 
- pozemek parc. č. St. 4/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, ochranné pásmo vodního   
        zdroje 2.stupně 
 
- pozemek parc. č. St. 214, zastavěná plocha a nádvoří, ochranné pásmo vodního zdroje 2.  
        stupně 



         Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. na pozemku parc. č. St. 214 
 
- pozemek parc. č. 233/1, ostatní plocha, neplodná půda, ochranné pásmo vodního zdroje 2.  
        stupně 
 
- pozemek parc. č. 233/9, trvalý travní porost, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,  
        zemědělský půdní fond, 
 
- pozemek parc. č. 233/10, trvalý travní porost, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,   
         zemědělský půdní fond, 
 
- pozemek parc. č. 237, vodní plocha, vodní nádrž umělá, ochranné pásmo vodního zdroje 2.  
         stupně 
 
- pozemek parc. č. 238/1, ostatní plocha, neplodná půda, ochranné pásmo vodního zdroje 2.  
         stupně 
 
- pozemek parc. č. 241/1, ostatní plocha, jiná plocha, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 241/2, ostatní plocha, jiná plocha, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 250/3, ostatní plocha, manipulační plocha, ochranné pásmo vodního zdroje  

              2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 250/4, ostatní plocha, manipulační plocha, ochranné pásmo vodního zdroje  
        2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 251, ostatní plocha, jiná plocha, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 252/1, ostatní plocha, manipulační plocha, ochranné pásmo vodního zdroje  

              1. stupně, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 255, ostatní plocha, jiná plocha, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 256/2, trvalý travní porost, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,  

              zemědělský půdní fond, 
 
- pozemek parc. č. 257/3, trvalý travní porost, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,  
        zemědělský půdní fond, 
 
- pozemek parc. č. 1164/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, ochranné pásmo vodního zdroje  
         2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 1164/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, ochranné pásmo vodního zdroje  
        2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 1171/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, ochranné pásmo vodního zdroje  
        2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 1171/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, ochranné pásmo vodního zdroje  
        2. stupně 
 
- pozemek parc. č. 1171/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, ochranné pásmo vodního zdroje  
        2. stupně 
 

výše uvedené nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro   
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 100 pro katastrální území Velký 
Valtinov, obec Velký Valtinov. 

 



b) Stavba průzkumného hydrogeologického vrtu se všemi právy a příslušenstvím, zejména s pásmem 
hygienické ochrany, která se nachází na pozemku parc. č. 252/1. 

 
Příslušenstvím předmětu dražby jsou dle sdělení navrhovatele mimo jiné inženýrské sítě (vodovodní 
přípojka, elektro přípojka, plynová přípojka, přípojka vody z vlastní studny), studna na pozemku parc. č. 
241/1, jímky na pozemku parc. č. St. 3/5, kovové přístřešky, zpevněné plochy a oplocení. 
 
 
 
Toto čestné prohlášení je projevem mojí vážné a svobodné vůle, prosté omylu a tísně a vydávám je 
při vědomí všech právních následků, plynoucích z jeho obsahu, na důkaz čehož připojuji svůj 
úředně ověřený vlastnoruční podpis.  
 
 
V ……………………..   dne …………… 
 
 
 
 ………………………………….. 
        úředně ověřený podpis 


