
Pozemky parc. č. 358/1 a 359/1, k.ú. Zpupná Lhota 
 

Dodatek č.1 k Dražební vyhlášce  Dražba: 12. 04. 2017 

DODATEK č.1 
k Dražební vyhlášce ze dne 10. 03. 2017 

 
 

 Dražební vyhláškou ze dne 10. 03. 2017  
kterou byla na základě návrhu 

 
Navrhovatele: 
IInnssoollvveennččnníí  sspprráávvccee  ––  MMggrr..  LLíívviiaa  SSttrraakkoovváá,, IČ: 71468269, se sídlem Riegrova 384/28, 779 00 Olomouc, dlužník Marek 
Zichlarz, nar. 14.04.1972,  trvale bytem Ve Svahu 792/1, 734 01 Karviná – Ráj. 
 

vyhlášena 
 

dražebníkem - Ostravská aukční síň s.r.o., se sídlem Ostrava, Poděbradova 41, okres Ostrava-město, IČ: 483 92 812, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11065, zastoupení prokuristou 
společnosti Ing. Radimem Kepákem. 

 
na den 12. 04. 2017 od 11:00 hodin  

(místo konání dražby: www.realdrazby.cz) 
 

elektronická dražba dobrovolná 
 

předmětu dražby 
 
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.9.2016, sp. zn. KSOS 33 INS 7701/2016-A-17, byl zjištěn úpadek dlužníka 
Marek Zichlarz, bytem Ve Svahu 792/1, Karviná, Ráj, PSČ 734 01. Insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Lívia 
Straková, se sídlem Riegrova 384/28, 779 00 Olomouc. 
 
Insolvenční správce zařadil do majetkové podstaty dlužníka mimo jiné nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 363 u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro k.ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz. 
 
Předmětem dražby je nemovitosti, a to: 
-  pozemek parc. č. 358/1 -  orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 9 747 m2 

- pozemek parc. č. 359/1 – ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 118 m2; 
vše dále označováno jen jako „předmět dražby“. 
 

se v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, 
 ve znění pozdějších předpisů mění a doplňuje takto: 

 
I. Bod III. Dražební vyhláškou ze dne 10. 03. 2017, nazvaný „Předmět dražby - Popis předmětu 
dražby“, se  doplňuje o následující změnu, a to způsob užití předmětu dražby na základě dodatku 
Znaleckého posudku č. 4986-354/2016 ze dne 17. 03. 2017 soudního znalce Ing. Jana Šímy :  
       
Pozemky v k.ú. Zpupná Lhota: 
Pozemky se nacházejí v zastavitelném území obce. Z hlediska územního plánování je pozemek p. č. 359/1 zastavitelný 
objekty bydlení, pozemek p. č. 358/1 je zastavitelný stavebními objekty určenými pro výrobu, obchod a služby.    

 

 
II.  Ostatní ustanovení Dražební vyhlášky ze dne 10. 03. 2017 , tj. podmínky a údaje v Dražební 
vyhlášce uvedené, zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 
 
III. Tento dodatek je nedílnou součástí Dražební vyhlášky ze dne 10. 03. 2017  
 
 
   
V Ostravě dne 25. 03. 2017        


