
Dodatek č. 1 k
dražební vyhlášce č. DD377

vyhotovený v souladu s § 21 zák. č. 26/2000

Bod 1
1. Dražebník

Obchodní společnost  DRS IMMO, a.s. se sídlem Lazy VII 5583, Zlín PSČ: 760 01, doručovací adresa:
Nábřeží  279,  Zlín  –  Prštné,  PSČ  760  01,  identifikační  číslo  26  28  50  11,  jako  dražebník  oprávněný
k provozování činnosti provádění veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem ve
Zlíně – okresním živnostenským úřadem dne 2.5.2002 pod č.j. Z-739/07-P.
Zastoupená členem představenstva Ing. Jiřím Michalčíkem.

2. Navrhovatel
JUDr. Ivo Havlíček – notář jako soudní komisař, se sídlem notářské kanceláře: Kroměříž, Stoličkova 2106/98,
PSČ 767 01,  pověřený Okresním soudem v Kroměříži  provedením úkonů v řízení  o  dědictví  po Boženě
Rýdlové,  nar.  dne  28.3.1934,  posledně  bytem  Bystřice  pod  Hostýnem,  Přerovská  1084,  zemřelém  dne
24.9.2008, sp. zn. 28 D 299/2008.

3. Místo, datum a čas zahájení dražby:
Dražba  se  koná  elektronicky  prostřednictvím  internetového  portálu  www.immodrazby.cz
dne 27.února 2019 se zahájením v 10.00 hodin.  Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora.
Ukončení dražby bude nejdříve za 15 minut, tj. v 10.15 hodin.

4. Označení předmětu dražby:
Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- parcela č. 11590 – orná půda,
- parcela č. 11594 – ostatní plocha, jiná plocha,
- parcela č. 11892 – orná půda,
vše zapsáno na LV č. 895, pro katastrální území  Prusinovice, obec  Prusinovice, u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Bod 2
Tímto dodatkem se doplňuje Dražební vyhláška č. DD377.
Dne  22.1.2019  byla  dražebníkovi  doručena  Smlouva  o  pronájmu  pozemku,  nájemce  AGROVA,  akciová

společnost  Prusinovice.  Pozemek  p.č.  11892  je  vázán  nájemním  vztahem  dle  nájemní  smlouvy  s 5ti  letou
výpovědní lhůtou. Nájemní smlouva je k dispozici u dražebníka.

Ostatní ustanovení Dražební vyhlášky č. DD377 zůstávají beze změn.

Ve Zlíně, dne 23.ledna 2019.

_________________________ __________________________
         Ing. Jiří Michalčík            JUDr. Ivo Havlíček
            za dražebníka       za navrhovatele
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