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DDOODDAATTEEKK  čč..  11    

DDRRAAŽŽEEBBNNÍÍ  VVYYHHLLÁÁŠŠKKYY  
Č. j: 195/2019-N 

 
 
 

 
Tímto Dodatkem č. 1 dražební vyhlášky č.j. 195/2011-N ze dne 07.11.2019 se mění  
 

1) Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 18.11.2019 byla provedena 
změna navrhovatele  

 
Původní navrhovatel 
AsisTeam s.r.o., IČ: 28319061, se sídlem Praha 1 - Staré město, Kaprova 42/14,  
PSČ 11000, zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 1195471 
zastoupena Michalem Randůškem (jednatelem) 
 
Nový navrhovatel 
Fochr René, nar. 08.04.1991, trvale bytem Třasoňova 3977/16, 767 01 Kroměříž 
 
 
 

2) rozsah závazků a práv váznoucích na listu vlastnictví č. 965, kat. území 
Vrchoslavice. 

 

Na předmětném LV č. 965, kat. území Cerhovice bylo uvedeno: 

 Zástavní právo smluvní - A a) pohledávky na splacení jistiny úvěru ve výši 600.000,- 
Kč s příslušenstvím b) budoucí pohledávky vzniklé v souvislosti s bezdůvodným 
obohacením do 31.12.2050 do výše 1.200.000,- Kč, B budoucí pohledávky, které 
vzniknou v souvislosti s těmito smlouvami do 31.12.2050 do výše 600.000,- Kč, 
Oprávnění pro: AsisTeam s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 11000 Praha 1, 
RČ/IČO: 28319061, Povinnost k: Jednotka: 136/1. Smlouva o zřízení zástavního 
práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 10.02.2015. Právní účinky 
zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; uloženo na prac. 
Prostějov. 
Související zápisy 
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh - Smlouva o zřízení 
zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 10.02.2015. Právní 
účinky zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; uloženo na prac. 
Prostějov 
Související zápisy 
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého - Smlouva o zřízení 
zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 10.02.2015. Právní 
účinky zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; uloženo na prac. 
Prostějov 
Související zápisy 
Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva - Smlouva o zřízení 
zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 10.02.2015. Právní 
účinky zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; uloženo na prac. 
Prostějov 

 Zákaz zcizení a zatížení - jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu 
banky po dobu trvání zástavního práva. Oprávnění pro: AsisTeam s.r.o., Kaprova 



 

42/14, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 28319061, Povinnost k: Jednotka: 136/1. 
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 
10.02.2015. Právní účinky zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; 
uloženo na prac. Prostějov 

 
Na předmětném LV č. 965, kat. území Vrchoslavice je nově uvedeno: 

 Zástavní právo smluvní - A a) pohledávky na splacení jistiny úvěru ve výši 600.000,- 
Kč s příslušenstvím b) budoucí pohledávky vzniklé v souvislosti s bezdůvodným 
obohacením do 31.12.2050 do výše 1.200.000,- Kč, B budoucí pohledávky, které 
vzniknou v souvislosti s těmito smlouvami do 31.12.2050 do výše 600.000,- Kč, 
Oprávnění pro: Fochr René, Třasoňova 3977/16, 76701 Kroměříž, RČ/IČO: 910408/---
-, Povinnost k: Jednotka: 136/1. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o 
zákazu zcizení a zatížení ze dne 10.02.2015. Právní účinky zápisu ke dni 31.08.2015. 
Zápis proveden dne 22.09.2015; uloženo na prac. Prostějov. Smlouva o postoupení 
pohledávky ze dne 18.11.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 29.11.2019 
08:00:00. Zápis proveden dne 20.12.2019. 
Související zápisy 
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh - Smlouva o zřízení 
zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 10.02.2015. Právní 
účinky zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; uloženo na prac. 
Prostějov 
Související zápisy 
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého - Smlouva o zřízení 
zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 10.02.2015. Právní 
účinky zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; uloženo na prac. 
Prostějov 
Související zápisy 
Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva - Smlouva o zřízení 
zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 10.02.2015. Právní 
účinky zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; uloženo na prac. 
Prostějov 

 Zákaz zcizení a zatížení - jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu 
banky po dobu trvání zástavního práva. Oprávnění pro: Fochr René, Třasoňova 
3977/16, 76701 Kroměříž, RČ/IČO: 910408/----, Povinnost k: Jednotka: 136/1. 
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 
10.02.2015. Právní účinky zápisu ke dni 31.08.2015. Zápis proveden dne 22.09.2015; 
uloženo na prac. Prostějov. Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 18.11.2019. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 29.11.2019 08:00:00. Zápis proveden dne 
20.12.2019. 

 
 
Ostatní údaje zůstávají beze změn. 
Bližší informace u dražebníka. 

 
 

V Praze dne 07.01.2020 
 
 
 
 
 
 

………………………… 
                                                             dražebník 
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