
Dodatek Č. I
EB Í VYHLÁŠCE ze dne 27.8.2013, V ŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOL É

(vyhotovené dle zák.č. 26/2000 b. ve znění pozdějších předpisů)

1. Dražebník
společnost RAK CZ a.s., se sídlem: Praha I. Havelská 500/25, PilO 00, IČ: 256 53 849, zap aná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 5269, jednající předsedou
představenstva JUDr. Tomášem Pacnerem.

II. avrhovatel
Horská služba ČR, o.p.s., pindlerův Mlýn č.p. 260, P 543 51, IČ 274 67 759, společnost zapsaná v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeném Krajským oudern v Hradci Králové v oddíle O, vložce 1l3, jednající
Mgr. Jiřím Brožkem, ředitelem.

III. Tenrun konání dražby:
Den konání dražby je stanoven na 16.10.2013 v re taurantu Domu U Závoje na adrese Praha I, I-lavelská 500/25.
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu, a to v 11.00 hod. Zápis účastníků
dražby bude zahájen v 10:00 hod. v sídle dražebníka.

IV. Předmět dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku, a to:
pozemek parc. t. 748 o výměře 94 m2 zastavěná plocha a nádvoří, způ ob ochrany: rozsáhlé chráněné území;
pozemek parc. Č. 2628/18 o výměře 406 m2 ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území; budova Dolní Bečva, č.p. 661, obč. vyb., způ ob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na
parcele t. 748, vše zapsáno na LV Č. 1318 vedeném pro katastrální území Dolní Bečva, obec Dolní Bečva,
okres Vsetln u Katastrálnlho úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.

Vzhledem ke změně v rozsahu práva závazků na předmětu dražby měníme tímto dodatkem popi předmětu
dražby v Bodě 2. dražební vyhlášky ze dne 27.8.2013.

Popis předmětu dražby uvedený v bodě 2. nově zní:

Předmětem dražby je bývalá stanice Horské služby, která svou dispozicí může fungovat jako rodinný dům nebo
rekreační objekt. Stavba je umístěna mimo intravilán obce nedaleko vrcholu Radhošť. Zastavěná plocha činí 94
m2, k domu náleží pozemek o výměře 406 rn2. Celková užitná plocha je cca 200 m2. Jedná se o původní stavbu
z r. 1974, která byla zásadně přestavěna v r. 1984. Objekt je podsklepený, z cihelného zdiva o 1NP se sedlovou
střechou a upraveným podkrovím. V 1. pp je sklep s krbem, garáž pro jedno vozidlo, W a sprchový koul.
V I.NP se nachází zádveří, chodba, 2 průchozí pokoje a kuchyňka. V podkroví je před íň a dva samostatné
pokoje. Vodovod je napojen na přípojku k blízkému hotelu. Odběr vody z přípojky hotelu není zajištěn
písemnou smlouvou, pro další odběr vody bude nutné uzavřít dohodu s vlastníkem přípojky nebo tento stav řešit
právní cestou. Kanalizace je vedena do jímky, plyn přiveden není. Vytápění pomocí akumulačních kamen,
elektroinstalace tří fázová, ohřev teplé vody elektrickým boilerem.

Ostatní ustanovení Dražební vyhlášky ze dne 27 .. 2013 zůstávají nezrněnčna.
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Horská služba ČR, o.p.s.

Mgr. Jiří Brožek
ředitel


