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DODATEK č.1 

k Dražební vyhlášce ze dne 17. 08. 2017 
 
 

 Dražební vyhláškou ze dne 17. 08. 2017  
kterou byla na základě návrhu 

 
Navrhovatele: 
Společnost VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 45193070, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 302, zastoupena na základě plné moci ze dne 27. 01. 2017  Ing. 
Světlanou Krettkovou, bytem Třešňová 114, 747 23  Bolatice - Borová; 

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 jednatelem 
společnosti Martinem Bohoňkem . 

 
na den 18. 09. 2017 od 11:00 hodin  

(místo konání dražby: www.realdrazby.cz) 
 

elektronická dražba dobrovolná 
 

předmětu dražby 
 
Navrhovatel je vlastníkem předmětu dražby na základě Velké privatizace – smlouva o vkladu majetku do společnosti 
2801/1992 dle notářského zápisu o založení a.s. ze dne 28. 1. 1992 a doplnění o souhlas s opravou soup. nemovitostí ze dne 
23. 2. 1999 – jako dodatek č. 8 a je zapsán na listu vlastnictví č. 14 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. 
 

• pozemek parc. č. 1071/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 169 m2,  součástí je stavba: Vítkovice,  čp. 
1480, průmyslový objekt, stavba stojí na pozemku parc. č. 1071/8,  k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

 
a dále včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených nemovitostí, a to především: 

• mostový jeřáb č.1  umístěný v DO 520/A nosnost 16 t inv.č. 762 039 
• mostový jeřáb č.2  umístěný v DO 520/B nosnost 32 t inv.č. 715 627 

• mostový jeřáb č.3  umístěný v DO 520/B nosnost 5 t inv.č. 715 628 

• mostový jeřáb č.4 umístěný v DO 520/B nosnost 10 t inv.č. 715 656 

• mostový jeřáb č.5  umístěný v DO 520/B nosnost 25/5t inv.č. 715 657 

• mostový jeřáb č.6 umístěný v DO 520/C nosnost 25t inv.č. 715 658 

• mostový jeřáb č.7 umístěný v DO 520/E nosnost 2,5t inv.č. 715 631 

• mostový jeřáb č.8 umístěný v DO 520/F nosnost 3t inv.č. 715 709 
• mostový jeřáb č.9  umístěný v DO 520/G nosnost 20/5t inv.č. 715 674 

• mostový jeřáb č.10  umístěný v DO 520/H nosnost 5t inv.č. 715 708 

• mostový jeřáb č. 11 umístěný v DO 520/H nosnost 32/5t inv.č. 715 677 

• mostový jeřáb č. 12 umístěný v DO 520/H nosnost 32/5t inv.č. 715 676 

• mostový jeřáb č. 13 umístěný v DO 520/H nosnost 8t inv.č. 715 707 

• mostový jeřáb č. 14 umístěný v DO 520/1 nosnost 5t inv.č. 715 643 
• mostový jeřáb č. 15 umístěný v DO 520/2 nosnost 4,2t inv.č. 715 644 

• mostový jeřáb č. 16 umístěný v DO 520/3 nosnost 4,2t inv.č. 715 645 

• mostový jeřáb č. 17 umístěný v DO 520/4 nosnost 5t inv.č. 715 646 

• mostový jeřáb č. 18 umístěný v DO 520/5 nosnost 5t inv.č. 715 647 

• mostový jeřáb č. 19 umístěný v DO 520/6 nosnost 5t inv.č. 715 648 

• mostový jeřáb č. 20 umístěný v DO 520/7 nosnost 25/5t inv.č. 715 649 

• mostový jeřáb č. 21 umístěný v DO 520/8 nosnost 5t inv.č. 715 650 

 
dále označován 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: 

 
Bod IV. Dražební vyhlášky ze dne 17. 08. 2017, nazvaný „Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby“, se  

doplňuje o následující : 
 

Navrhovatel upozorňuje, že na základě Dohody o předání stavebních objektů ze dne 19. 1. 2017 byly v nevyužívaných 
prostorách haly 520 vybudovány šatny a soc. zázemí. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ze 
dne 30. 4. 2014 ev. č. 1165/2014/OER se navrhovatel zavazuje užívat uvedené prostory po dobu minimálně 5 let od 
finančního ukončení výše zmíněného Projektu, tzn. do 25. 5. 2021. 
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Nebude-li dán souhlas poskytovatele Dotace s dražbou předmětné nemovitosti nejpozději do 15.9.2017, nebude daná 
nemovitost předmětem dražby. 
  
Navrhovatel dále uvádí, že vydražitel přebírá udělením příklepu rovněž závazek k zajištění udržitelnosti projektu 
"Prodloužená ul. Ruská" spočívající v plnění následujících povinností: 
  
a) uchovávat odpovídajícím způsobem veškeré dokumenty související s projektem "Prodloužená ul. Ruská"  v písemné 

podobě, na technických nosičích anebo mikrografických záznamech.  
 

b) zajistit archivaci veškeré dokumentace  související s projektem "Prodloužená ul. Ruská" po dobu deseti let od 
finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla 
provedena poslední platba na Projekt. U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis 
byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do 
analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. 

 

c) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, 
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
dokladů souvisejících s projektem. 

 

d) Po dobu udržitelnosti projektu nezcizit majetek pořízený z dotace, a tento nezatížit jakýmikoliv právy třetích osob, 
včetně propojených osob bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace. Za tímto účelem se zavazuje 
uzavřít se Statutárním městem Ostrava, jenž je příjemcem dotace projektu "Prodloužená ul. Ruská" dohodu o zajištění 
udržitelnosti projektu. Dokumenty související s projektem "Prodloužená ul. Ruská" budou vydražiteli předány na 
základě předávacího protokolu spolu s předmětem dražby. 
 

I.  Ostatní ustanovení Dražební vyhlášky ze dne 17. 08. 2017 , tj. podmínky a údaje v Dražební 
vyhlášce uvedené, zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 
 
II. Tento dodatek je nedílnou součástí Dražební vyhlášky ze dne 17. 08. 2017  
 
 
   
V Ostravě dne 14. 9. 2017 
 
 
 
 


