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DDOODDAATTEEKK  čč..  11    

DDRRAAŽŽEEBBNNÍÍ  VVYYHHLLÁÁŠŠKKYY  
Č. j: 093/2021-D 

 
 
 

 
Tímto Dodatkem č. 1 dražební vyhlášky č.j. 093/2021-D ze dne 19.07.2011 se mění 
rozsah závazků a práv váznoucích na listu vlastnictví č. 6108, kat. území Cerhovice. 
 
Na předmětném LV č. 6108, kat. území Cerhovice je uvedeno: 
 

• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - pohledávka ve výši 5.110,- 
Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, 
vykonává: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a, 36001 
Karlovy Vary, Povinnost k: Parcela: St. 1934, Parcela: St. 910, Parcela: 
3502/13, Parcela: 3502/2. Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního 
práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, ÚzP v Karlových Varech -
926799/2019 /2401-80542-403284 ze dne 23.10.2019. Právní účinky zápisu k 
okamžiku 23.10.2019 11:24:08. Zápis proveden dne 15.11.2019; uloženo na 
prac. Karlovy Vary 
Související zápisy 
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh - Rozhodnutí 
správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, 
ÚzP v Karlových Varech -926799/2019 /2401-80542-403284 ze dne 
23.10.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.10.2019 11:24:08. Zápis 
proveden dne 15.11.2019; uloženo na prac. Karlovy Vary 
Související zápisy 
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého - 
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj, ÚzP v Karlových Varech -926799/2019 /2401-80542-403284 
ze dne 23.10.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.10.2019 11:24:08. 
Zápis proveden dne 15.11.2019; uloženo na prac. Karlovy Vary 

• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - pohledávka ve výši 9.220,-
Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, 
vykonává: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a, 36001 
Karlovy Vary, Povinnost k: Parcela: St. 1934, Parcela: St. 910, Parcela: 
3502/13, Parcela: 3502/2. Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního 
práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, ÚzP v Karlových Varech -
930886/2021 /2401-00541-404870 ze dne 07.12.2021. Právní účinky zápisu k 
okamžiku 07.12.2021 14:43:11. Zápis proveden dne 03.01.2022; uloženo na 
prac. Karlovy Vary 
Související zápisy 
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh - Rozhodnutí 
správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, 
ÚzP v Karlových Varech -930886/2021 /2401-00541-404870 ze dne 
07.12.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 07.12.2021 14:43:11. Zápis 
proveden dne 03.01.2022; uloženo na prac. Karlovy Vary 
Související zápisy 
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého - 
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj, ÚzP v Karlových Varech -930886/2021 /2401-00541-404870 



 

ze dne 07.12.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 07.12.2021 14:43:11. 
Zápis proveden dne 03.01.2022; uloženo na prac. Karlovy Vary 

• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - pohledávka ve výši 
949.032,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: Česká republika, RČ/IČO: 
00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 
2011/2a, 36001 Karlovy Vary, Povinnost k: Parcela: St. 1934, Parcela: St. 910, 
Parcela: 3502/13, Parcela: 3502/2. Rozhodnutí správce daně o zřízení 
zástavního práva Finanční úřad pro hlavní město Prahu, ÚzP pro Prahu 1 -
9104375/2021 /2001-80542-109686 ze dne 09.12.2021. Právní účinky zápisu k 
okamžiku 09.12.2021 10:09:48. Zápis proveden dne 05.01.2022; uloženo na 
prac. Karlovy Vary 
Související zápisy 
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh - Rozhodnutí 
správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro hlavní město 
Prahu, ÚzP pro Prahu 1 -9104375/2021 /2001-80542-109686 ze dne 
09.12.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.12.2021 10:09:48. Zápis 
proveden dne 05.01.2022; uloženo na prac. Karlovy Vary 
Související zápisy 
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého - 
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro hlavní 
město Prahu, ÚzP pro Prahu 1 -9104375/2021 /2001-80542-109686 ze dne 
09.12.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.12.2021 10:09:48. Zápis 
proveden dne 05.01.2022; uloženo na prac. Karlovy Vary 
 

 
 
Navrhovatel se zavazuje, že pohledávku Finančního úřadu uspokojí z výtěžku 
veřejné dražby a pohledávka tak v rozsahu, v jakém bude uspokojena  zanikne. 
 
Ostatní údaje zůstávají beze změn. 
 
Bližší informace u dražebníka. 

 
 

V Praze dne 08.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………… 
                                                             dražebník 
 
 
 
 


