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Dodatek č.1 k Dražební vyhlášce  Dražba: 28. 02. 2018 

 
DODATEK č.1 

k Dražební vyhlášce ze dne 29. 01. 2018 
 
 

 Dražební vyhláškou ze dne 29. 01. 2018  
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 28. 02. 2018 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 
notář. 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 LV č. 14 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava:  
 

• pozemek parc. č. 1125/33 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m2, součástí je stavba: bez čp/če, adminis., 
stavba stojí na pozemku parc. č. 1125/33, 

• pozemek parc. č. 1125/122 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stavba 
stojí na pozemku parc. č. 1125/122, 

• pozemek parc. č. 1125/123 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2, součástí je stavba: bez čp/če, adminis., stavba 
stojí na pozemku parc. č. 1125/123, 

• pozemek parc. č. 1125/124 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 979 m2, součástí je stavba: bez čp/če, adminis., 
stavba stojí na pozemku parc. č. 1125/124, 

• pozemek parc. č. 1125/125 – ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha o výměře 12 860 m2 
 
vše k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava 
 
 
dále vše 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: 

 
 

Bod IV. Dražební vyhlášky ze dne 29. 01. 2018, nazvaný „Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby“, se  
doplňuje o následující : 

 
 

Navrhovatel prohlašuje, že byla zřízena služebnost stezky a cesty podle § 1257 odst. 2 zákona č. 89/2012, obč. zákoník v platném 
znění, na základě které je zajištěn přístup k předmětu dražby.  Dne 12.2.2018 byl podán návrh na zápis služebnosti na 
příslušné LV, č.j. V-2486/2018-807. 
 
Navrhovatel prohlašuje, že byla zřízena služebnost stezky a cesty podle § 1257 odst. 2 zákona č. 89/2012, obč. zákoník v platném 
znění, na základě které je zajištěn přístup k třídící lince Schredder, která je ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE RECYCLING, a. s. 
(sídlo Ruská 2887/101, 703 00  Ostrava).  Dne 23.2.2018 byl podán návrh na zápis služebnosti na příslušné LV, č.j. V-
3229/2018-807.  
 
   
I.  Ostatní ustanovení Dražební vyhlášky ze dne 29. 01. 2018 , tj. podmínky a údaje v Dražební vyhlášce 
uvedené, zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 
 
II. Tento dodatek je nedílnou součástí Dražební vyhlášky ze dne 29. 01. 2018  
 
 
   
V Ostravě dne 23. 02. 2018   


