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Usnesení 

Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, 102 00
Praha 10, na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené, v souladu s ustanovením § 76 odst. 2
exekučního řádu, s navrhovatelem dražby -  Zemědělský podnik Razová, státní  podnik v likvidaci, IČ:
13642090, se sídlem Třanovského 622,  163 04 Praha 6, Řepy, jednající likvidátorem Mgr. Rostislavem
Pecháčkem, rozhodl

takto:

Usnesení  o  nařízení  elektronické dražby  (Dražební  vyhláška)  č.j.  003 ED 82/21-4,  ze dne
27.05.2021 se ve výroku II. (Předmět dražby) doplňuje o poznámku následujícího znění:

1/ na parcele p.č. 3110/2, zapsané na LV 2366, v k.ú. Polanka nad Odrou, KP Ostrava, jsou tyto stavby
jiného vlastníka, nezapsané do KN: 
 a) Vyústění z rybníka Kukla velká  - objekt č. 46 na km 8,798 Mlýnky  
 b) Ocelový most hospodářský - objekt č. 47 na km 8,812 Mlýnky
 c) Boční odpad - objekt č. 45 na km 8,444 Mlýnky 

2/ na parcele p.č. 3110/10, zapsané na LV 2366, v k.ú. Polanka nad Odrou, KP Ostrava, jsou tyto stavby
jiného vlastníka, nezapsané do KN: 
a) Objekt č. 43 na Mlýnce na km. 8,152 Mlýnky „Shybka pro vyústění z rybníka DN 800“ 
b) Propust Podhorník – Mlýnka v km. 8,304 Mlýnky – ústí do dražené parcely
c) Most na Mlýnce u Podhorníku – ocelová lávka objekt č. 44 na km. 8,218

uvedené stavby nejsou předmětem dražby. 

Odůvodnění:

Soudní exekutor vydal dne 27.05.2021 dražební vyhlášku č.j. 003 ED 82/21-4, kterou vyhlásil
první dražební jednání nemovitých věcí – parcel č. 3110/2 a č. 3110/10, zapsaných na LV 2366, v k.ú.
Polanka nad Odrou, KP Ostrava. Na základě výroku IX. dražební vyhlášky bylo soudnímu exekutorovi
doloženo,  že  na předmětu  dražby (parcelách č.  3110/2  a č.  3110/10)  jsou stavby jiných vlastníků,
nezapsané  do  KN.  S ohledem na  uvedené  exekutor  přistoupil  k vydání  tohoto  usnesení,  kterým  se
dražební  vyhláška  č.j.  003  ED 82/21-4  doplňuje  o  poznámku  o  uvedených  stavbách,  které  nejsou
předmětem dražby. Toto usnesení bude zveřejněno shodně jako dražební vyhláška č.j. 003 ED 82/21-4,
ze dne 27.05.2021.

P o u č e n í:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 1 písm. a), ve spojení s  ust. § 336c odst.
5 o.s.ř.).
 
V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu vyhotoveného za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, Vám bude na základě Vaší písemné žádosti tento dokument
zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti  nebo
předán v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze dne 10.06.2021
                                  Mgr. Bednář Richard, v.r.

                                  soudní exekutor 
- otisk úředního razítka -

Za správnost: 
Mgr. Martin Zlatuška 
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem  



Doručí se:
- navrhovatel
- osoby s právy a závadami na nemovité věci
- Úřad Městské části Praha 15 (k vyvěšení na úřední desku)
- obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc (k vyvěšení na úřední desku)
- příslušný katastrální úřad
- obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc (k vyvěšení na úřední desku)
- vyvěsit na úřední desku exekutora
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