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DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. 

                  
           DODATEK Č.1 K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE Č. 1261-DD/21 
                                       ze dne 26. 4. 2021 

vyhotovená dle § 21 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 

 

 
Dražebník:  Dražební společnost MORAVA s.r.o. 

 se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01 

 IČ:  262 75 953 

č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský 

úřad ve Zlíně 

   zastoupena: Mgr. Pavlína Woodhams, jednatelka společnosti 

   bank. spojení: č.ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 41371 

(dále jen „dražebník“) 

 

 

Navrhovatel:  PROMABYT, a.s. 

se sídlem: Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou 

IČ:  634 94 248 

zastoupena: Aneta Vrábelová, předseda představenstva 

  Věra Vrábelová, člen představenstva 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 1853 

   (dále jen „navrhovatel“) 

 

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“), vyhlásil dražební vyhláškou dle § 

20 zákona o veřejných dražbách konání veřejné dražby dobrovolné (dále jen „dražba“). 

 

Dražebník v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, mění a 

doplňuje dražební vyhlášku č. 1261-DD/21 ze dne 26. 4. 2021, a to Článek I. odst. 1. – Místo 

konání dražby. 

 

Článek I.  

Doba a místo konání dražby 

Den konání dražby se stanovuje na 26. května 2021 v jednací místnosti ve 2. patře, číslo dveří 

202 (naproti schodiště) v sídle společnosti FERROMET a.s., na adrese: Kollárova 1229, Veselí 

nad Moravou, 1. sociální budova (při vjezdu do areálu podniku cca po 150 m první budova 

vlevo). 

Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora v 11:40 hod.  

Zápis účastníků dražby bude probíhat od 11:10 hod. do zahájení dražby. 
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Článek II.  

Předmět dražby a jeho popis 

1. Předmětem dražby je věc nemovitá, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví 

společnosti PROMABYT, a.s., IČ: 634 94 248, se sídlem: Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad 

Moravou. 

 

Věc nemovitá je dražena pod názvem „Stavební parcela o výměře 820 m2, Veselí nad 

Moravou – Hutník“, a konkrétně se jedná o: 

▪ pozemek parc. č. 4647/243 o výměře 820 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: 

zemědělský půdní fond, 

to vše zapsáno na LV č. 5207, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, katastrální území Veselí-Předměstí, obec 

Veselí nad Moravou a okres Hodonín (dále jen „předmět dražby“). 

 

 

Ve Veselí nad Moravou dne 10. 5. 2021   Ve Zlíně dne 10. 5. 2021 

 

 

Navrhovatel        Dražebník  

 

 

 

 

 

…………………………      ……………………………………..  

PROMABYT, a.s.       Dražební společnost MORAVA s.r.o.  

předseda představenstva      jednatelka společnosti  

Aneta Vrábelová       Mgr. Pavlína Woodhams  

 

 

 

 

 

…………………………  

PROMABYT, a.s.  

člen představenstva  

Věra Vrábelová  


