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Oznámení o upuštění od dražby
dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 26/2000 Sb.“), jako opatření statutárního města FrýdkuMístku z pozice vlastníka předmětu dražby učiněné k zamezení šíření onemocnění COVID-19
v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30.09.2020 č. 957 ve spojení s usnesením vlády č. ČR
ze dne 30.10.2020 č. 1108 a následná krizová a mimořádná opatření
I.
Oznámení o upuštění, důvod upuštění od dražby
Tímto oznámením se ruší konání veřejné dražby dobrovolné, vyhlášené dražební vyhláškou
schválenou na 59. schůzi Rady města Frýdku-Místku dne 06.10.2020, která se měla konat dne
12.11.2020 od 15.00 hod. ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku,
budova radnice, Radniční 1148, Frýdek-Místek.
Statutární město Frýdek-Místek dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 26/2000 Sb.
z pozice vlastníka předmětu dražby činí toto opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19
v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30.09.2020 č. 957 ve spojení s usnesením vlády č. ČR
ze dne 30.10.2020 č. 1108 a následná krizová a mimořádná opatření, s tím, že jakmile to bude
možné, tj. jakmile odpadnou vládou vyhlášená omezení, pro která nelze nyní dražbu konat, bude
vyhlášena nová dražba, přičemž parametry dražby stanovené usnesením Zastupitelstva města
Frýdku-Místku č. III./3b/3.2 z 12. zasedání, konaného dne 16.09.2020, se nezmění.
II.
Označení dražebníka a navrhovatele dražby
Dražebník a navrhovatel: statutární město Frýdek-Místek, sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801
Frýdek-Místek, IČO: 00296643, zastoupeno Mgr. Radovanem Hořínkem, náměstkem primátora,
na základě pověření Rady města Frýdku-Místku ze dne 06.10.2020 a ze dne 10.11.2020
III.
Předmět dražby
Vlastníkem předmětu dražby je statutární město Frýdek-Místek, sídlem Radniční 1148, Frýdek,
73801 Frýdek-Místek, IČO: 00296643.
Předmětem dražby je soubor následujících hmotných nemovitých věcí včetně všech součástí a
příslušenství:
- stavba budovy Místek, č.p. 1975, stavba občanského vybavení, na pozemcích p.č. 1699/20 a
p.č. 1699/21,
- pozemek p.č. 1699/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 532 m2, pozemek v památkové
zóně, na pozemku stojí stavba budovy Místek, č.p. 1975, stavba občanského vybavení,
- pozemek p.č. 1699/21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, pozemek v památkové
zóně, na pozemku stojí stavba budovy Místek, č.p. 1975, stavba občanského vybavení,
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- pozemek p.č. 1699/28, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 30 m2, pozemek v památkové
zóně, nad pozemkem se nachází přístupová lávka do budovy č.p. 1975,
- ideální podíl ve výši 1/3 vzhledem k celku:
pozemku p.č. 1699/22 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 101 m2, pozemek v památkové
zóně,
pozemku p.č. 1699/29 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 3 m2, pozemek v památkové
zóně,
pozemku p.č. 1699/30 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 3 m2, pozemek v památkové
zóně,
pozemku p.č. 1699/31 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 16 m2, pozemek v památkové
zóně,
kdy součástí uvedených pozemků je stavba schodiště, přístupového chodníku a zařízení zvedací
plošiny pro bezbariérový přístup,
vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (8. pěšího pluku).
Nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, katastrální
území Místek, na listu vlastnictví č. 1 (stavba budovy č.p. 1975, pozemek p.č. 1699/20, p.č.
1699/21 a p.č. 1699/28) a na listu vlastnictví č. 11939 (podíl na pozemku p.č. 1699/29, p.č.
1699/30 a p.č. 1699/31).
IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní náležitosti, které přímo neupravuje toto oznámení, se řídí platným zněním zákona č.
26/2000 Sb.
Toto oznámení zašle po jednom vyhotovení dražebník osobám uvedeným v ustanovení § 20
odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb.
O upuštění od dražby specifikované v čl. I tohoto oznámení rozhodla Rada města Frýdku-Místku
na své 62. schůzi dne 10.11.2020.

Ve Frýdku-Místku dne 10.11.2020
dražebník a navrhovatel:

……………………………………………..
statutární město Frýdek-Místek
zastoupeno
Mgr. Radovanem Hořínkem
náměstkem primátora

