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Dodatek č.1 k Dražební vyhlášce  Dražba: 12. 06. 2018 

 
DODATEK č.1 

k Dražební vyhlášce ze dne 04. 05. 2018 
 
 

 Dražební vyhláškou ze dne 04. 05. 2018  
kterou byla na základě návrhu 

 
Navrhovatele: 
Nadace NADACE MACHINERY FUND, Výstavní 80/99, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 27825051, zapsaná v oddílu N, 
vložka 277, OR vedeném  KS v Ostravě zastoupena Ing. Janem Světlíkem – prvním místopředsedou správní rady, 
 

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 12. 06. 2018 od 11:00 hodin  

(místo konání dražby: www.realdrazby.cz) 
 

elektronická dražba dobrovolná 
 

předmětu dražby 
 
Navrhovatel je vlastníkem předmětu dražby na základě Smlouvy kupní ze dne 05. 12. 2007 s právními účinky vkladu práva 
ke dni 19. 12. 2007  a je zapsán na listu vlastnictví č. 982  vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Nový Jičín. 
 

• pozemek parc. č. St. 235 – zastavěná plocha a nádvoří 807 m2, součástí je stavba: Jistebník, č.p. 230, obč.vyb., 
stavba stojí na pozemku p.č. St. 235 

• pozemek parc, č. 389/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 764 m2 
 
vše k.ú. Jistebník, obec Jistebník, okres Nový Jičín 

 
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 12. 06. 2018, nazvaný „Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby“, se  
doplňuje o následující : 

 
Nájemní smlouva 
 
Nájemní smlouva s platností a účinností od 23. 6. 2017 uzavřená na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026 ode dne účinnosti této 
smlouvy. Po uplynutí doby nájmu bude smlouva automaticky prodloužena vždy o 5 let, pokud nájemce nebo pronajímatel 
neoznámí druhé straně, a to nejpozději šest (6) měsíců před skončením kteréhokoli z období trvání této smlouvy, svůj záměr 
smlouvu dále neprodloužit. 
   
 
I.  Ostatní ustanovení Dražební vyhlášky ze dne 04. 05. 2018 , tj. podmínky a údaje v Dražební 
vyhlášce uvedené, zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 
 
II. Tento dodatek je nedílnou součástí Dražební vyhlášky ze dne 04. 05. 2018.  
 
  
V Ostravě dne 24.5.2018 


