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Dražební společnost MORAVA s.r.o., Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01, 

IČO: 26275953 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41371 

 

 

 

Obecní úřad Podolí  

Podolí 33  

756 44 Loučka 

 

 

 Ve Zlíně dne 21.8.2017 

 

Věc: Zveřejnění dražební vyhlášky 

 

Žádáme Vás tímto v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 a § 20 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., 

o veřejných dražbách, o zveřejnění dražební vyhlášky na Vaší úřední desce, na předmět 

dražby – soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí  

a příslušenství ve vlastnictví dlužníka Ing. František Sovák, bytem: Valašské Meziříčí, 

Železničního vojska 1369, PSČ: 757 01. 

 

Soubor je dražen pod názvem „Soubor pozemků k.ú. Podolí u Valašského Meziříčí a k.ú. 

Poličná“ a je tvořen těmito nemovitostmi: 

a) 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 213/9 o výměře 308 m2, ostatní 

plocha, neplodná půda 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 214/4 o výměře 4343 m2, trvalý 

travní porost, zemědělský půdní fond 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 352/5 o výměře 3708 m2, trvalý 

travní porost, zemědělský půdní fond 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 486 o výměře 2686 m2, orná půda, 

zemědělský půdní fond 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 530/1 o výměře 1025 m2, trvalý 

travní porost, zemědělský půdní fond 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 530/2 o výměře 422 m2, orná 

půda, zemědělský půdní fond 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 1186/9 o výměře 261 m2, vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

to vše zapsáno na LV č. 86 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Podolí u 

Valašského Meziříčí, obec Podolí a okres Vsetín 
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b) 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 607 o výměře 1282 m2, orná půda, 

zemědělský půdní fond 

to vše zapsáno na LV č. 245 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Podolí u 

Valašského Meziříčí, obec Podolí a okres Vsetín 

 

c) 

 spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 na pozemku p.č. 103/71 o výměře 454 m2, ostatní 

plocha, jiná plocha 

to vše zapsáno na LV č. 1353 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro katastrální území Poličná, obec 

Poličná a okres Vsetín 

 

 

Začátek zveřejnění:   21. 08. 2017 

Konec zveřejnění:     22. 09. 2017 

 

 

S pozdravem 

 

Marcela Koutná 

ředitelka společnosti 

 

 

 

Přílohy: 

 dražební vyhláška č. 885-DD/17 ze dne 17. 08. 2017 
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